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Senatorius Smer 
kia Prohibiciją

Žydu protestas prieš 
švenčiu įstatymą

šV. KOTRINOS “MERGELIŲ DIEN A” FRANCI.IO.I Japonija paleis iš tarnybos 
1,400 of icierti

Daug žmonių žuvo 
žemės drebėjime

t*..................-...................

Albanija gali būt naujo 
karo priežastis '

Smerkia prohibiciją Sukilimas Albanijoj
Senatorius sako, kad nuodiji

mas alkoholio yra lygu žmog
žudy bei

Įtaria, kad sukilimą kursto Ser
bija liksiu pasigauti Albaniją 

jos portus j savo rankas

WASHINGTONAS, gruodžio 
18. — Senato komisijos posė
dy, kuriamo buvo svarstoma 
bilius, reikalaująs visą prolii- 
bicijos aparatą padaryti atski
ru iždo departamento biuru, 
senatorius Reed (dem., Mo.) 
smarkiai užsipuolė visą probi-' 
biciją. ir jos vykdymą. Jis ypač 
smerkė nuodijimą alkoholio,’ 
kad žmonės jo negalėtų gerti,’ 
o tuo tarpu tasai alkoholius . 

. esąs pardavinėjamas, ir žmo
nės jį gerią, nes nenusimaną, 
kad alkoholis užnuodytas.

“.Jus žinot. — sake senato
rius, - kad viena ’ dešimtoji 
dalis alkoholio yra geriama, o 
betgi jus jį užnuodijate. Tuo 
budu jus nuodijate Amerikos 
žmones. Man rodos, kad tai ne
dora, smerktina, nes tai 
lygu tžmogžudybei.”

VIENA, Austrija, gr. IK — 
Albanijoj kilo tikras pilietinis 

(karas, šiaurinėje krašto daly 
buvęs Albanijos premjeras Ah- 
med Zogin ir jo giminaitis Kenan 
Bei koncentruoja sukilėlių jėgas 
premjero Fan Noli kariuomenei 
pulti.

Pitami miestą^ jau esąs paim- 
?Įtas, tas pats likimas laukiąs ir 

• Kobili. Daug nelaisvių esą su- 
limta.
| Pranešama, kad gen. Bei ja, 
kuris komanduoja valdžios 
riuomenei, tapęs atkirstas 
pasitraukimo Į Baki.
Sukilėliai žygiuoją į krašto

KAUNAS. jLapkiįičio 17 <1. 
Kaune ligi 1 vai. buvo uždary
tos visos žydų krautuvės. Tai 
buvo savotiška žydų demon- 
stracija-protestas pajieš šven
čių įstatymą, kuriuo einant, 
žydai turės laikyti sekmadie
niais krautuves uždarytas. Tai
gi jiems pasidaro dvi šventos 
dienos savaitėje, o nenorėda
mi tiek daug švisti, priversti 
bus turgavoti šeštadieniais, 
kas jiems negeistina. Todėl ra
binų patariami, $ydai užsida
rė krautuves ir nuėjo į sinago
gas melstis, kad Dievas ap
šviestų krikščionių demokratų 
protus ir kad jie lo įstatymo 
nepriimtų.

Po pamaldų prie vienos si
nagogos susirinko žydų minia, 
kurią raita ir pėsčia policija 
išvaikė, žodžiu, išėjo gana gra
ži komedija.

£8*
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Baisus žemės drebėjimas 
Filipinų salose

24 žmonės užmušti, 47 sužeisti; 
daug namu sugriauta.

18. — Mandanao saloj praeita 
pirmadienį įvyko smarkus ž<I 
mes drebėjimas, padaręs dau
gybę pragaišties. Suriago pro
vincijoj sugriauta daug namų, 
dvidešimt keturi žmonės už
mušta ir keturiasdešimt septy
ni sužeista.

Nors žemės drebėjimas Įvy
ko praeitą pirmadienį, pirmas 
žinias apiė tą katastrofą tik 
šiandie gavo Amerikos Raudo
nasis Kryžius iš Suriago pro
vincijos ex-guberantoriaus.

Aliantai atsisako apleisti 
Kelno sritį

Randa priežasties, kad Vokietija 
neišpildžiiis sutarties dėl nusi
ginklavimo sąlygų

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
AJmbasadorių taryba satfo slap
tame posėdy išnagrinėjus alian- 
tų militarės kontrolės komisijos 
Berline pranešimus, surado, kad 
Vokietija neišpildžius nusigin
klavimo ir demobilizacijos sąly
gų taip, kaip to reikalauja Ver
salis sutartis, o todėl Kelno sri
tis nebus Britų okupacinės ka
riuomenės evakuota ateinančio 
sausio 10 dieną.

Vancuovere jausta lengvas 
žemės drebėjimas

nuo

so-

Ahmed Zogu, vadovau jąs savo 
kariuomenei, kuri yra gerai gin
kluota ir aprūpinta kalnų artile
rija, dviem keliais žygiuojąs 
krašto sostinės Tiranos linkui.

Stiprių bombardavimų buvo 
pasieny ir arti Avlonos.

Netoli Kukos’o, Zogos jėgos 
suėmė 150 reguliarių ir 300 val
džios voluntierių, didžiumoj 
montenegriečių. Taipjau suimta 
daug provianto ir pašaro.

SUKILIMAS ALBANIJOJ GA
LI IššAUKT NAUJĄ KARĄ 

ĖUROPOJ

LONDONAS,'gruodžio 18.
Britų ir kitų Europos valstybių 
užsienių ministerijos stropiai se
ka sukilimą Albanijoj, kurs ga
li būti priežasčia naujo karo Eu
ropoj •

Sukilimui vadovauja buvęs 
Albanijos premjeras Zogu, kurį 
dabartinis premjeras, vyskupas 
Fan Noli, nuvertė ir išvijo iš Al
banijos sienų. Iš tikrųjų betgi 
manoma, kad Zogu čia yra tik 
Serbijos įnagis, — Serbai ji fi
nansuoją ir jam padedą. Yra ži
noma, kad pirmi puolimai prasi
dėjo iš Serbijos krašto, ir Fan 
Noli tikrina, kad puolikai buvę 
Jugoslavijos reguliaru kariuome
nė, persirėdžiusi nereguliarių rū
bais. Del to Europos valstybės 
stipriai įtaria Serbiją, kad ji 
tuo budu daranti pastangų pasi
grobti Albaniją su jos puikiais 
uostais Adrijos jūrėse.

Pasigavus Albaniją ir jos uos
tus i savo rankas, Serbija pa
taptų pavojinga Italijos konku
rentė. Suprantamas dalykas, 
kad Italija jokiu budu nenorės 
šito leisti.
Italija siunčia savo karo laivus

ROMA, gruodžio 18. —Del ne
ramumų Albanijoj ir galinčių iŠ 
to kilti komplikacijų, Italijos 
valdžia siunčia du karo laivu į 
Ąlbanijos vandenis.

Pusiau oficialiai pranešama, 
.kad gandai, buk Italija su Jugo-

VANCOUVER, B. C., gruo- _slavija esančios padariusios tarp 
džio 18. —- Vakar čia buvo jau-.savęs slaptą sutartį, piliečiančią 
Čiamąs lengvas žemės drebėji- Albanijos nepriklausomybę, ne- 
mas*. žalos jokios nepadaryta, [turj jokio pamato.

Lenkai prisipažįsta iešką 
paskolos Amerikoj

VARŠUVA, gruodžio 18.—^-Fi
nansų ministeris šiandie patvir
tino žinias, kad Lenkija norinti | 
gauti Jungtinėse Valstijose 
skolos 30 milijonu doleriu, r c

SUGAUTA PLĖŠIKAI

pa-

KAUNAS [LŽ]. - Kaip 
n< /na, nesenai pirkliai važiuo; 
darni automobiliu Joniškio 
link buvo užpulti plėšikų. Iš 
jų buvo' atimta keli tūkstan
čiai šiitų. šiomis dienomis Kri
minali Policijai pavyko Šiau
liuose sulaikyti vieną iš tų plė
šikų. šisai plėšikas išdavė sa
vo draugus, kurie tuojau bu
vo sulaikyti. Plėšikas Grons- 
kis bandė pabėgti, bet tas jam 
nepavyko. Kratant rasta 
gų ir vogtų daiktų.

zi

TOKIO, Japonija, gruodžio 18. 
— Valdžia patvritino planą su
mažinti kariuomenės oficierų 
skaičių. Ateinančiais metais 
bus iš tarnybos paleista apie 1,- 
400 karininkų.

Iš caro rūmą—darbininku 
sanatorija

MASKVA, gruodžio 18. — 
Žmonių komisarų taryba nu
tarė puikiuosius caro rumiis, 
■'.ivadijoj, Krime, paversti dar
bininkų ir valstiečių sanalori-

Visokių yra pasauly papročių. Francijoj yra toks paprotys, kur vieną metuose dieną merginos, 
sulaukusios 25 metų netekėjusios, švenčia savo miergavimo šventę, ir viešai pasirodo kavalie
riams, lyg sakytę sakydamos jiems, kad jos laukia jų pasipiršimo. .Jos pasirėdo įvairiais keis
čiausiais kostiumais ir kelia jomarkug gatvėse; pageidaujami kavalieriai gali tada jas pabu
čiuoti. Ta mergelių švente esti visados per šv. Kotriną, lapkričio 25. Paveikslėly parodyta 
toks merginų “jomarkas” Paryžiaus gatvėse- ,

Vokietijos ministeris kabi - T rys darbininkai žuvo
kasykly ekspliozijojneto krizis tęsias

Slrcsemanui nepavykus naują Du kiti darbininkai sužeisti 
vlidžią sudaryti kviečiamas 
vėl Marx’as

ir
trijų pasigendama
TACOMA, Wash., gruodžio 

18. — Pacific (ąiast Coftl kom
panijos ’ anglių kasyklose ties 
Burnoti, Wash., vakar vakare 
Įvyko smarki ekspliozija, ku
rios trys darbininkai buvo už-

švietimo komisariatas spy
rėsi, kad tasai palocius, dd sa
vo architektūros gražumo ir 
(Jei esančių jame puikių dailės 
kolekcijų, butų paliktas muze- 
jui, tečiau taryba jo reikalavi
mą atmetė.

Gompers palaidotas
TARRYTOWN, N. Y., gr. 18. 

— Šiandie po pietų įvyko miru
sią Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento Samuelio Gomperso 
laidotuvės. Palaidota jis isto- 
ringose Sleepy Hollovv kapinėse. 
Iš New Yorko lydėjo kūną dau- 

VIENA, Austrija, gruodžio gybė automobilių ir valstijos mi- 
18. — Telegramos iš Rumani- licijos būrys, kaipo garbės sar- 
jos pratieša, kad pastaromis gyba, ir ties kapu buvo sudėta 
dienomis Ruchareste,
Klauscnburgo ir Černovicų imi- ninku organizacijų, 
veršįtctiK < 
dentų riaušių prieš žydus, ypač 
prieš (žydų studentus. Bucha- 
resto riaušėse keturi žydų stu
dentai buvę sužeisti.

Antisemitiniai studentų 
ekscesai Rumunijoj

.lassų,’kalnas gėlĮų vainikų nuo darbi- 
Įvai riaušių 

■buvę romanų rtu- dr/jg.'jų -nės draugų 0n- 
1 siųstų iš jvairių krašto dalių.

gal būt, kad ir jie 
yra .žlivę,

Ekspliozijos laiku įvairiose

BEDARBIAI VILNIUJE.

BERL1NAS, gruodžio 18. — 
Prezidentas Ebertas ši rvtą vėl 
tarėsi su kancleriu Marx’u, 
kviesdamas jį išnaujo bandyti 
sudaryti ministerlų. kabinetą, mušti ir du pavojingai sužeis-
kuris galėtų turėti savo pusėj ti. Trijų darbininkų dar pasi- 
reikalingą didžiumą parlamen-' gendapia 
te. 

Vakar prezidentas buvo pa
kvietęs Drą ikStresemaną suda- kasyklų vietose dirbo viso ko
ryti valdžią, tečiau Stresc'ma-; turiasdešimt aštuoni darbinin- 
nui bandymas nepavyko ir jis kai. Be minėtų astuonių nu- 
atsisakė. Nepavyko dėl to, kad kentėjusių kiti lisi išliko svei-; 
jis norėjo sudaryti grynai bur-: ki.

Į žuazinį kabinetą iš dešiniųjų1 
įdurti jų ir klerikalų (centro par-' 

KAUNAS. Veterinarijos tijos) Klerikalai tečiau pa-' 
Direkcijos žiniomis, spalių mėn. reišk§ ka(i jie nenGrį nieko 
Lietuvoj Įregistruota tiek su- bendra turėti su buržuazine 
sirgimų gyvulių užkrečiamo- vamžiat kurion įeina monflr- • 
mis ligomis: įplautimu - 3,4 chistiniai nacionalistai,
juodlige 12, arklių susna (__ _*______ ____ _____

4, kiaulių raudonlige 103,1 \\
paukščių septicemija 
vištų maru — 70.

GYVULIŲ LIGOS

pini-

ir

ORR
GIMIMAI IR MIRIMAI 

LIETUVOJ

__
Chicago ir apielinkė. — šian- 

bet šalta;
♦ 

siekė vi-

1 die aplamai gražu, 
šiaurvakaris vėjas.

Per pirmą 1924 metų pusine- Vakar temfperatura 
tį Didžioju/j Lietuvoj ir Klai- dutiniai 35°F. 
pėdos krašte įregistruoti 11,- šiandie saulė teka 
527 vedybos, 33,921 gimimai džiasi 4:20 valandą, 
ir 13,745 mirimai. Tuo budu, •■■■■■''.......s-:.-.r..T^ass

prieaugis sakytu, PINIGŲ KURSAS 
pasiekė su viršum ( 
tuo tarpu kai per Vakar, gruodžio 18 d., užsienio pi-

gyventojų 
laikotarpiu 
20,(MM) žm. 
ištisus 1 
gus tik 27,000.

7:13, lei-

1091 mnl.K ik biivn Iv nigU ne lI‘ažiaus kaip $25,000 (10- 1.123 metus jis buvo l\ jer.ų įankų buvo skaitoma Amerikos 
27,000. ! pinigais šitaip:

DIDELI ŠALČIAI

METODISTŲ VYSKUPAS PA
LEISTAS Iš KALĖJIMO

Kerta algas tekstilės 
darbininkams

L0WElUL, Mass.r
18. — Massachusetts 
ton tekstilės fąbrikai 
ka^Į nuo gruodžio 29 
kirstos algos visiems 
kams.

Kiti vietos tekstilės
žada taipjau mažinti algas.

Algos numažinama 10 nuo- 
I šimčių.

KOPENHAGA, Danija, gr. 18. 
— Metodistų episkopalų vysku
pas Antanas Bast’as, kurs an- 
dais buvo areštuotas, kaltina
mas dėl pasisavinimo didelių su- 

,mų bažnyčios pinigų, šiandie 
(buvo paleistas iš 
la tečiaus dar

Lapkričio 4 dieną Vilniuj bu
vo Įregistruota 903 bedarbiai, iš 
jų 592 vyrai ir 31 moterų. Dau
giausia bedarbių yra proto dar
bininkų tarpe, nes sakytai dienai 
Vilniuje ių buvo 263 žmonės. 
[E],

arešto. Jo b v

WASiH.INGTONAS, gruodžio 
18. Atstovų butas šiandie 
patvirtino 'laivyno a pjropr raci
jos bilių išlaikyti laivynui da- 

jo 86,000 jūrių karei-

gruodžio 
ir Applc- 
pa skelbė, 
bus nu- 

darbinin-

fabrikai

AUTOMOBILIAMS SUSIKŪ
LUS 1 ŽMOGUS UŽMUŠTA,

4 SUŽEISTI

bartinėj . 
vių jėgoj

Pinigai Pasiųsti iki 20-ios 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžįuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai •

50 CENTŲ
* K

Pinigai pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 
bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

\ AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL

'MiEMPHliS, YTeniip, gruodžio 
18. Privačiam automobiliui 
susimušus su dviem ta x i-ke
bais, vienais pasaiierįirliko už
muštas, trys moterys ir vienas 
negras pavojingai sužeisti.' 
Taxi-kcbų šoferiai tapo areš
tuoti.

Anglijos, 1 sv. sterlingų .. $4.68
Belgijos, 100 frankų ............. $4.95
Danijos, 100 kronų ................. $17.60
Erancijos, 100 frankų ........... $b.34
Italijos, 100 lirų ..................., $4.38
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų .. $15.13
Olandijos, 100 markių ___  $40.34
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų .....u $19.36

Colo., gruodžio
Iš įvairių vietų prane- 

apie užėjusius didelius 
■New Mex-

šiaurinės Arizonos,, ,Utah ___________
kitose, valstijose. Casper, LietllVOS PinigŲ KurSllS 

vakar šaltis siekė 340. -t-------
zero. Shelby' Mont.,\T Siunčiant pinigus Lietuvon per 

.v. _ . Naujienas Lietuvos litų kursas skai-
motenske susalo negy- tant Amerikos doleriais yra skaito

mas šitaip:
50 litų ...

100 litų ... 
200 
800 
400 
500 litų 
600. litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų
1OOO “

DENVBR, 
18. - 
šamu 
šalčius Colomados, 
icos, 
ir
Wyo., 
žemiau 
viena 
vai.

NIKARAGUO^ PREZIDENTO 
( IŠRINKIMAS KONGRESO 

PATVIRTINTAS
i

$5.50 
10.50 
20.75 
81.00 
41.25 
51.50 
61.75 
72.00 
82.25

■ jm mik 
litų ....................................................... 102.75

Prie šitos *8umos reikia pridėti 25 
rodė 620 žemiau zero. Canrose centai paSto išalidų už kožną siuntinį. 
■ x I Norint pasiųsti tėlsgramu — dar 50buvo 560 žemiau zero. Jcenty davugiau.

620 žemiau zero.

SASKATOON, SaskatcheAv; 
gruodžio 18.
Aibertos provincijoj, praneša, 
kad. prastų antradienį ten bu
vo baisus šaltis. Termometras

an,
Iš Red Deer,

litų 
litų 
litų

ilVĮIA’NAGUA, Nikaragua, 
18, — Kongresas šiandie 
tvirtino išrinkimą Carloso 
lorzanri respublikos preziden
tu 1925—28 metams, o Juano 
Sachos viceprezidentu.

gr. 
pa-

WASHINGTONAS, gruodžio 
18. - Iždo departamentas pra
šo kongresą paskirti 50,000,000 
dolerių grąžanti federaliams 
mokesniams, kurie buvo netei
sėtai surinkti.
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BATAI

VELTINIAI

State

Kiekviena pora ga

NAUDINGI KREPŠIAI Tel. Dearbom 9057Styliškirantuota.

ir paran

$3.35 ir $4.35turime

mierų

isted Namų Tel,: Hyde Park 8895

Vien tik Lietuvių krautuve

NAUJIENOS
Chicago, 111

beno
geru-

butų 
J. V.

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos..

Siame skyriuje nu laikas 

nse laiko gvildensime rei

kalus (domius bOrianiioms 

motinoms Ir motinoms jau

ny kddikią.

Kfidlklg aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime rcgullariikaJa laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildenti.

dovana. 
, gražus vėl 
visokia spal-1LSON rashion

' Vaiky
Čeverykai

Juodi ir rudi, stip 
rus čeverykai kiek
viena pora su gumi 
nėmis kulnimis^ iš 
pardavimo kaina

Dykai Dykai

Vyrų išeiginiai 
ČEVERYKAI

Statys žveju uostą. Palangos 
žvėjii uostas bus pradėtas staty
ti Šventosios žiotyse 1925 metų 
pradžioj; tuo tikslu Ministerių 
kabinetas patvirtino statybos 
etatus ir patį statybos projektą.

Skaityk šitus straipsnius kas sa 
vaitę Ir pasidėk ateičiai.BEPROTIS NUŽUDĖ MAŽĄ 

MERGAITĘ, POLICININKĄ IR 
VIENĄ SUŽEIDĖ

STIPRUMO BUDAVOTOJAS
Jūsų stiprumas daugiausia paeina nuo maisto kokį 

[vartojate. Jei jus esate silpnas sveikatoje jus turite var
toti toniką, kuris užtikrina daug maisto sykiu su gyduo
lėmis.

suranda
savo na-

AMERIKOS LAIVAI
■ * Pasiteirauki-

Į te apie pato-
ff mfll gurnas* J kelia-
IJSuBlBfr 1 vunosant)J. V.

JOHN KUCHINSKAS
^LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd StM arti Leavitt St.
Talephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ar Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

nuo
nuo 1-7 v. v.

t I.Eoal. uV.Tz

ŠTAI YRA PROGĄ NUSIPIRKTI KALĖDOMS ČEVERYKUS IR 
ŠLIPERIUS SU DIDELIU SUTAUPYMU PINIGŲ

Čia gerumas yra pirmučiausiai
3435 South Halsted Street

Advokatas
2» So. La Šalie St, Koom 580 

Tel. Central 6890
Vafc. >228 8. Halsted St„ Chieago

Tel. Yords 4681

Mergaičių
ČeverykaL

Didžiąusis pasirin
kimas. Stiprus geri 
Čeverykai, juodi, ru
di ir patentuotos 
skuros, sukspalvuo- 
tais yiršais

/Jie turi šva
rius, patogius

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom StM Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9^6 
Gyvenimo vietai

>823 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1819 /

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketyergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. ,

kiekviename
laike. Mes

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washisrton St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Utaminko vakare 
1314 S. Cicero Ar. T.O< n> 5036
Ant Bridgeporto Seredoj 
6-8 v. ▼. bubs*o' 
>286 8. MmIuO.i |

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — VaL n no 9-6 
V’cilCtiTP i S

3301 S. Halsted St„ Tel. Blvd. 6775 
6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 

Pitnyčios.prie audringii die 

nu. Dabar mes tu

Vyrų augš- 
tos rųšies 
išeiginiai če
verykai juo
di arba ru
di, visokios 
skuros, ran
komis siūti, 
Good year 
padais, visų 
naujų išdir
biniu

Ideališka Kalėdų 
minkštais padai 
tildai šliperiai, 
vii. verti $1.25

Del visbkių atsitikimų. Visų vėliausių stylių^ 
taip kad jūsų kojos gerai išrodytų per šven
tes. Pasirinkimas labai didelis, užganėdins jū
sų reikalavimą. Specialiai apkainuoti >

; nau- i 
pradės vaikščioti dikių, kurie buvo nodaaugę ir incn

. i- ’
Nekurtos nioti- 

anksti valkš
nų arba gali 
Aet tokis pa- 
pei.šminlingas

ną lakstantiems ir tuksentiems ku- 
ki. Eągle Pienas yra lengvai su- 
virškonias ir patikėtinas kūdikių 
penėjime.

K. JURGELIONIS ADVOKATAS
127 N. Dearbom StM Room 1117

Jelef. State 7521
, Vakarais ir nedėlios rytąi 

3335 So. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yarda 6894 

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė, 

Bylos ^visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas-

A. A. SLAIIS
ADVOKATAS 

Ofi»aa Tidurmieit-y J s 
lz Room 1736 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. W»8liin|ton St. 

(kur. W«flhlngton A Clark

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS i 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 z 
Tatafonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

‘ki 9j Subatomis visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
.ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus.

nėfa . perstiprųsi Nėra jokios 
.do»s jei kūdikis r.....*’ “ :l
anksti, ir ankstumas nerodo jo pro 

/tiškp išsivystymo
uos Verčia kūdikius 
čioli, nes joms smasi 

•įpasigirti kaimynėms. F 
pratimas yra labai i 
ir gali pažeisti kūdikį

Gamta pati gali geriausia nusprę- 
ti kada kūdikiui reikia vaikščioti. 
Kada kūdikis pajunta užtektinai 
spėkos, jis pats bandys eiti, bet 
pirm to nereikia jo raginti. Jei 
po dvylikto mėnesio ,ijs nei ne
mano bandytį, tat pasitark su gy
dytoju.

Tavo kūdikis gerai gyvuos ir 
nuolatos augs stipryn ir vik'ryn, 
jei duosi geriausių priežiūrų ir 
maistų. Vikri ir stipri sveikata yra 
dalis daugelio .tuksiančių vaikų, 
kurie buvd išauklėti ant Eagle' Pie
no, kaip dėkingos motinos liudija. 
Šioms motinoms nėra geresnio mais
to ir pasekmių kaip Eagle Pienas. 
Saugu sakyti, kirti daugiau vaikų 
tapo išauklėta ant Eagle Pieno, ne
gu ant visų kitų dirbtinų maistų 
krūvon sudėtų.

Neeksperimentuok su kūdikiu da
vinėjau! abejotinų maistų. Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių 
maistas, nes jame nieko kito nėra 
apart gryno pieno ir gryno euk- 
rausL Nėra jokių abejonių apie jo 
grynumų arba puikias pasekmes. 
Gydytojai rekomendavę Eagle Pie-

VAIKŠTINĖJIMAS
Nėra paskirto laiko, kada 

kis turėtų pradėti vaikščioti 
priklauso nuo jo abelno augimo, o 
ypač sąnarių. Atteinai kalbant, kū
dikis turėtų pradėti eiti apie me
tus laiko — bet nekurie pradeda 
dar vėliau.

šiame dalyke svarbiausia yra 
atminti, wkad nereikia raginti kū
dikį \vartoli savo

Mažeikių apskrity, Ilakiif 
vals. nesenai įvyko nuotikis, 
sujudinęs visą apiclinkę. A. 
Juščinskas, pradžioj lapkričio 
mėnesio š. m., ėmęs kaž kaip 
keistai elgtis, it pamišėlis. Vie
ną rytą j?s nuėjęs sukapojo 
kirviu šunfuž tai, kad tas 
per gaišiai lojo. Paskiau su
kapojo tvarte paršelį. Paste
bėjusi, kad su vyru kas tai 
negerai, žmona nuėjo į vals
čiaus raštinę pasiskusti. Bet 
tieji nieko nedarę. Moteris 
namo negrįžo.

Sekančią dieną A. Jušcinskas 
beeidamas lauku sutiko 9 me
tų/ mergaitę ir paklausė kur 
jJ žmona. Kuomet mergaite 
atsakė, jog nežinanti, tai Jušč- 
iuskas skėlė gitležia mergaitei 
į galvą taip smarkiai, jog 
smegenys išlindę. Už trijų 
landų ji mirė.

Tuojau po to, policijos 
ties viršininkas Juozas Bitau- 
tas, jo padėjėjas ir viršaitis 
važiuoja suimti žmogžudžio A. 
Juščinskio. Ji suranda bekapo- 
jant žagarus savo kieme. J. 
Bitautas liepia padėt kirvį, ką 
jis ir padaro. Tuomet abu po
licininkai pu61a suimti jį, bet 
taisai skubiai pagriebia kirvį ir 
suduoda padėjėjui j petį. Pa
dėjėjas nuvirs ta-. Bitautas šau
na, bet šūvis žmogžudį vos te
palietę. Antrą kartą revolve
ris visai neišauna. Tuomi pa
sinaudodamas, žmogžudys per
gerta Bitautui kaktą, sukapoję 
veidą, pririša prie arklio ir 
tempia šalin.

I no tarpu viršaitis, kurs 
vo nubėgęs šauktis šaulių, 
eina su keletą jų . 
žmogžudį užsidarius 
mues. šauliai pradeda išaudy- 

i ir sužeidus A. Juščinskui 
ranką, suima. Kuomet nuvežė 

Mažeikius ligoninėn, tai '.dak
tarai norėjo ištirti jo protą, 

.3121 jis greit mirė.
Užmuštasai J. Bitautas pa

iko žmoną su vaikais. Valsčius 
dabar renka jiems aukas, o val
džia pasižadėjo savo lėšomis 
ei'Ii vaikus i mokyklas. Be 

to, žmonai busią duota darbo 
monopolyje. —Š.

kambarius' <tel 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus įvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didelės denys, 
koncertai ir visokios rūšies 
mai ir patogumai.

Kengk, kad jūsų giminės 
parkviest! j Ameriką ant 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty 
bių Linijų.

' » i
Matykit jūsų vietinj laivų.ageh 

tą arba ..
UNITED STATES

45 Rroadway, . 1 Nėw York City 
110 So; Dearbom. St., <t»70cą'go, III. 

Managihg Operato^rs for 
United Sthtes Shipping Board

809 W. 351h St, Chicago j 
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR JPAR- g 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pihigus ir T 
♦ Parduodam Laivąliortes. • jJ 

I .11 -.........  o/

John Bagdziunas Bordon 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglon St., Room 1310 
Telcphone Dearbom 8946

Vakarais: tM51 West 22 Street 
Telcphone Roosevell 9090

Namų Telefonas Canal 1667

Ceveryku Išpardavimo
Čeverykai ir šliperiai yra nau

dingos Dovanos

budavoja kūną ir suteikia sveikatą kuomet nieks kitas 
nepagelbsti. Jis turtingas, maistingas, atsako kūno silp
numo reikalavimams ir turi būt vartojamas nuo 
lat kasdien. Del jaunų arba senų, ne stiprių kaip pa 
prastai, mes rekomenduojame Scott’s Emulsion.

Scott & Bownc Bloomfield,

KRAUTUVĖ LAIKRODĖLIU, DEIMANTU, PIANU. PHONO 
GRAFU, RADI!) APARATU, REKORDU, PIANU ROLIŲ 
3343 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St.

CHICAGO.

(Shoping Bags) 
įl šie krepšiai krautu-

^įf _________ ___________________vėse parsiduoda po
centus. Jie yra Ja-

11 11 ' I'1 n p.ilunii

/ ė.į linui pi ik i n i^ ;
.yra ‘rilenkatiu; 

tink a (Iri daug pirki
.niŲ u’ mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

į. Gaunami Naujienų
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NESIŲSKITE PINIGŲ f J
AŠ nepriimsiu nei vie- Z/

nn cento kol jus nebusite 
užganddintHs. AŠ gnran- 
tuoju tikru prltaikxiO» “r 
ba nervkuosltl jums nieko.
Aš nertikrinuu daugiau

kaip 200.000 vyru ir mo- ....
teiti. Kad inašio dideli “True Vision akiniai, su 
"raiiaii shel! rimais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie ąpsaugos įuau 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adic- 
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite Kaip lengvai ir pn* 
lankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, iiiuti, 
aiškiai matyli toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
tižganėtlinlas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur' mokama $lr>. atsiųskite tik 

arba sugrąžinkite juiei ir už tai nereikės 
ipokėti. Pabandyk ite juos DABAR Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išltamlykile juos 10 pilnų dienų 
mano Rlatift ir mano iškiiiėiaia. Atsiųskite kupo- 
ponų tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštu autui _

Kopei,acijos teorijos, istorijos 
r sąskaitybos trumpalaikiai 

kursai, Kėdainiuose prasidės 
gruodžio 1 d., Ukmergėj—gruo
džio 8 d. Tokių kursų suruošti 
sietuvos Koperacijos Bendrovių 
Sąjunga žada Panevėžy, Kaune, 
lokišky ir Vilkavišky.

Mokesniai už skubą. Nuo lap
kričio 1. d. įvesta naujas mokes
nis už skubą važiuojantiems 
greitaisiais traukiniais, šis mo
kesnis priskaitonias prie papras
tų bilietų kainų ir yra neaukš-

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Kaip Gali Sučėdytį Pinigus
Mūsų Kalėdų Kliubas yra aprubežiuotas* tiktai dėl 125 ypa

tų. Yra paskirta 50 Pianų, 25 Radiolos, 25 Phonografai, 25 
deimantai parduoti už žemesnę kainą, sugėdinant nuo $100 
iki $200.

Prie Pianų prisideda didelis rinkinys Rolių, šėpa, benčius 
ir apdangalas.

Seniaus pirkdavo kožnas dėl savęs, nebuvo didelio sučėdi- 
jimo. Ištirkite primiaus, negu pirkaite tą musų milžinišką 
spėką pirkimo. 2 kailodai Pienų ir dvi krautuvės, daleidžia 
parduoti nationliai pagarsintus instrumentus už kainą daug že
mesnę, negu kitur.

Mes tikime, kad.tokio pasiulijimo pigaus, be abejonės, ne
galite niekur rasti Suvienytd.se Valstijose.

įstojant j kliubą reikia tiktai įmokėti $5 rankpinigių už 
daiktą; likusius ant lengvų išmokėjimų.

vienos poros Jttiiio-,' ' 
šą ir- Zipperi^

l*uikų.<i Shell ’kjN. 
rėmai pagra- 
žiną veidą.
Ncaiųttkile nei centu na uuiuMiu jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ A1AND1KN. 
Ritholz Speclaęle ('u., Dept. I' .L. 201 
1162-64-66 W. Madison St., Chicagu, III

Atsiųskite man |H>ra akinių «I«*I 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie pūtiku aš užmokėsiu 
$3.08. Jei m*, aš HUgrąžinaiu juoa 
Ir už tai nieko nereikės mokėti. 
Vardas ...................  Amžius.......
Pašto Ofisas ...... ........
Gatvė ir numeris ....
Bok Nu ........... R F D

Nauji Tru-Fit Akiniai 
DYKAI Išbandimui

1924

NORĖDAMI; 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-tf 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS* 
PAS MUS. TAS JUMS BUSA

ANT NAUDOJ. { 

LLfftBIUNASCtt

Suvienytd.se


Penktadienis, Gr

ĮK( JRESPONDENCUOS
Pirkite

Iš Pittsburgho padangės

PRANEŠIMAS

Žemos
Kainos

savo

Telefonai!

A. F. CZESNA
MAUDYNES

LIETUVIĮĮ DAKTARAI

Atdara dienomis ir naktimis

Francuziškas Daktaras

NAUJIENOS Chicago.

Chicago, D!

Garsinkite NAUJIENOSEDarbai Pittsburg

$7.00 
$8.00 
$3.50 
$4.00 
$1.75 
$2.00

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552 f

nuo 6 
nuo 8

kolegiją; 
praktika* 
Panntyl- 

i ligon- 
Sąži- 
iatar- 
iokio-

3110 So. Halsted St

S. Halsted St.

Kalėdoms 
Gulbransen

suteikiamas 
pardavinėto*

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Telephone Yard» 0994

DR. MAURICE KAHN

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Darbai
lie ir apielinkeje jau po biskį

A. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. IČenwood 5107 ....
Valandom: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Turkiškos, sulfurinės va
nos ir elektrinis gydymas

Vardas ........................... .

Adresas ............................
'oai ■ B ■ ■ ■ « ■ ■ ■ M ■ ■ ■ ■

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdų 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams? 
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
rašysit savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.

Daktarai korių vardai čia 
padėti, yra pasiryžę tar

nauti lietuviams.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bloe 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912' 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Or. A. L Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. We«tern Ava 
Tel . Lafayette 4144

gumų iš priežasties dantų 
-3__i geresnio 

saugus Kūdikių

ii- gelžkeliai kiek 
plieno lieji k los

(priemiesčiuose

gyvena didė
ja u senai

4031 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliotais nuo 10 

iki 12 dienų.

Dabar naujai išradome minera- 
linesl sierines vanas, kurios yra ge
ros nuo visokių ligų: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterų skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Mus. Wikslow’s 
Syrup

.3235 S. Halsted St.
Vai.! 9—10 A. M. Ir po 8 vai. vak
Speciali Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St

<MR. HERZMAN^ 
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1I2B W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
3114. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan SU, 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Gulbransen Registruo
janti pianai 
Reproducing pįpnai 
Straight pianai 
Crand pianai

Dr. J. M. Chrzan
■ 

Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai Šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kantp. Noble St. 
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki .9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

taisosi, nors da nic vistu 
liti kasyklos 
ima dirbti;
Pittsburgho 
dirba jau neblogai, l>el pačia 
me Pillsbitrglie da kol kas ne 
simato pasigerinimo.

—Korespondentas.

Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran
gią dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo. 
NAUJIENOS metams ..'..................

Lietuvon.....................
NAUJIENOS pusei metų................

Lietuvon....................
NAUJIENOS trims mėnesiams .... 

Lietuvon....................
. Užrašykit NAUJIENAS savo 

giminėms Lietuvon

Phone Lafnyette 3868
Dr. P. L. ęhadovich 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

Pranešame, kad Dr. Herzanan per 
nikelė nuo

3235

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartj 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisai!
472* So. Ashland Ave^ 2 laboe 

Chicago, Ulinei*
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 ild 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 288*

MIS. MICHNIEVICZ: vidikiene 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
Ilgai 
rusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningąi 
nauja, v 
se ligose 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
trimdymo.

Už dykų pata
rimas, da Ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
Ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pageltą. 

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

čia vėl išliko nelaiminga mir
tis. Lapkričio 28 d. rado pa
sikorusį Petrą 
veliantį prie 
Prkžaslis 
ma; tik 
traukti, 
čia labai

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 delnų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46tį St. Chicago, III

28 d
Varževičių, gy- 

213 Worhton Št.
saužudystės nežino- 

naminėlę lai mylėjo 
Panašus atsitikimai 

lankiai pasikartąja.
-Senas Chicagietis.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471 h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dein: 
iki 8 vai. vak. Nedčliomi 

iki 2 vai. po pietų

Atsiųskite man Gulb
ransen cut-out su 1925 
kalehdoriurni.

Palengvins akių įtempimų, kuru 
esti priežastimi' galvos skaudėjimo, 
sVaigimo. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama j mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiaji- 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St, 
Phone Bnulevard 7589

Binkis apie Philadelphi.joH 
lietuvius

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St.
Prospect 0610. Valandos iki 
7 iki 8:30 vakare.

Jūsų apielinkėj, kur jus gyvenate yra 
geras patarnavimas. Jūsų apielinkės 
jas turi daryti gerai, kad pasilaikius biznyje.
šis yra paskutinės minutes pašaukimas Kalėdiniame 
pirkėjams. Specialiai žemos kainos yra padarytos 
ant kiekvieno Gulbranseno šlake. Ateikite šiandien 
ir apžiūrėkite tuos gražius Gulbransen instrumentus 
ant kurių JUS galite groti visą pasaulinę muziką su 
pilnu išreiškimu.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimų, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščian
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

, Nedeliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

pagydys. šiandien

abejoji akimis, pasiteraah
A. R. BLUMENTHAL 

Optometrist,
•* >- r^^Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland A ve. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų

Laukiame 
Pittsburghe. 
sus ristikas ir da niekas jo nė
ra paritęis. nors jis pa u yra ri- 
tęsis Chicagoj, New Yorke, 
Bostone, Detroite ir visur jis 
yra išėjęs laimėtojom. Visur 
Požėla yra publikos mėgiamas. Į 
Tik da iki šiol Pittsburgliie-į 
čiai neturėjo progos pamatyti 
Požėlos spėkos ir vikrumo; o 
pittf buĮ'ghiečiai sporto mėgę- Į 
jai labai įdomavo ir norėjo ( 
savo akimis .pamatyti Požėlą; 
ritanties. Bet gruodžio 22 d.! 
ir pitlsburghiečiai turės progos j 
pamatyti South Side Mąi’kel' 
Hali, kaip Požėla susikibs su' 
lenkų galijotu. Pittsburgho len-| 
kai sporto mėgėjai tikrina, kad. 
Požėlai busią riestai nuo jų ga-| 
iijolo. , Pamatysim kūno bus 
viršus, lietuvių ar lenkų.

Bolševikų prakalbos.— G ru o-1 
džio 5 d. Pittsburgho progre
sus lės buvo surengusios pra
kalbas. Kalbėtojom buvo tu- - 
las P. Buknys iš Chicagos. 
Prakalbos buvo surengtos L. 
M. D. mažoj svetainėj. Žmonių 
buvo prisirinkę apie 30 ypatų, 
šj kartą to kalbėtojaus kalba 
buvo visai ne bolševikiška, nes 
neužgavo jokios kitos partijos 
ir ne žodelio neprisiminė apie 
bolševikišką rojų Rusijoj, ne 
apie bolševizmą, o vien tik pa
sakojo apie moterų vargus- ir 
kad reikia organizuotis, švies-' 
tis ir mokytis. Na o kiek laiko 
atgal bolševikų kalbėtojai sa-' 
kydavo, kad nereikia šviestis, o 
tik reikia revoliucijas kelti ir 
kiek drūti 
įsitikinimų žmones 
neklydo tie 
nė, kad ir 
gyvenimas 
lai jau pradeda apsireikš!

Specialistam kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1860 So. Ashland Avė, ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10. 
kedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Are.

V. nuo 12 iki 1:30 ii • <> 6 n<> ’< $•
Telefonas Lafayette 3878-7718

Dr. J. W. Bcaudctte

Iš Rutos Building and Loan 
gyvavimo. - šioji lietuvių eko
nominė organizacija nėra me
tų kaip suorganizuota Soho 
dalyje, o jau turi gero pasise
kimo visais atžvilgiais. Jau tur 
serų išpardavus už apie $300,- 
O(N). ir daug yra jau pagelbė
jus savo nariams įsigijime 
nuosavių namų. Antra, tai dau
gumą iš mus ji išmokina tau
pumo, atidedant po keletą do
lerių kas savaitę. Atsitikus ko
kiai nelaimei ar taip kokiam 
reikalui yra kur griebtis.

Jei apie pasisekimą kalbam, 
tai turim neužmiršti, kad šie
met Pittsburghe ne geriausi 
laikai, nes- darbai ne kaip dir
ba; o jei darbai butų dirbę ge
rai, tai Kutai butų dar geriau 
sekę.si..

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Bnecialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 &o. Halsted SU Chicago 

arti 81st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak, Ne
daliomis ii šventadieniais 10—12 disn

niekindavo kitokių 
Mat kaip 

žmones, kurie ma-

iTel. Blvd. 3138 
M, Woitkevricz- 

BANIS
| AKUŠERKA 
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote- 
Įrims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Tei- 

^V^kiu ypatižką pri- 
f^^žiurėjimą. Duodu 

^patarimus mote
rims ir merg* 
nom.s dykai.

3113 South 
Halsted St.

Gyvendamas Chicagoje aš 
labai gėrėjaus chicagiečiais, kad 
ten lietuviai nesnaudžia, bet 
rengia prakalbas-, koncertus, 
vakarus, balius. Labiausia gi 
man patiko, kad atėjus žiemos 
sezonui Mokslo Drangai pra
deda kas sekmatllenį duoti sa
vo pamokas, iš kurių daug ko 
galima pasimokinti.

Maniau, kad ir Philadelphi- 
joj taip pat lietuviai veikia. 
Bet atvykęs- i. čia pamačiau, 
kad taip manydamas labai kly
dau: radau čia visai kitaip, 
negu Chicagoje. čia vieni pas
kendę munšaine, o kiti taip tam- 

neveikia, o gal 
nė kitų, nė sa-

(bidri vagystė. — Gruodžio 
Ii d., Simonas Baliukonis, gy
venantis prie 2 Gazzam St., 
buvo gudriai -apvogtas 
gėsi stnbą pirkti ir buvo pa
siėmęs iš banko $3,020.00 ir 
parėjęs namo kartu su savo 
motere skaitė Inos pinigus. 
Tuo tarpu pas Baliukonį buvo 
tūlas svečias rusas atėjęs ir jis 
kartu sėdėjo prie stalo, kai 
Baliukoniai skaitė pinigus. Ba- 
liukoniai suskaitę savo pinigus 
surišo į skepetaittę, ir nunešė į 
kitą kambarį ir padėjo į skry
nią, o jų tas svečias tuojaus iš
ėjo. ,1’ž poros valandų laiko 
Baliukoniai pasižiurėjo 
padėtųjų pinigų ir r<i 
rištoj skepetaitėje tik papras
tų poperių gniūžtę ir vieną do
lerį uždėtą ant viršaus. Tas jų 
svečias gi daugiau akių nepa
rodė. Manoma, kad tas sve
čias gudriu budu Baliukoniams 
įmainė paprastas poperas ant 
pinigų da prieš n u nešant pade- sl k{J(| T)je|<o 
Ii tuos pinigus Į skrynią. . I ir |iega]į veikti

Baliukonis yra paprastas V(> nHU(jHjt 
darbi įlinkas ir jam ėmė daug Philadelphfjoj 
laiko kol jis sutaupė tokią su- įjs )>ureijs lietuvių 
mą pinigų. I ^.ja Bomos agentai sutvėrė vie-

FTželos ristvniu'ni» P«™PUQ, vėliau antrą, o 
-Požėla yra gar- mctai ‘“8“.1 ir. 'rcč,u

1 $avo mulkintojams žmones, zi- 
l noma, nesigaili pinigų. Bet 
i pakalbėk 'Jiems apie užsiraši- 
ma kokio nors darbininkiško 
laikraščio, tai tokus tuojaus at
sakys, kad jis ir taip perdaug 
žinąs.

čia yra ir tautiškų (nepri
klausomų) svetainių, bet ir jo
se nieko gera neveikiama, nes 
jas užvaldęs yra Lenino sekė
jai. Gaila, kad Philadelphia 
lietuviai neina pirmyn, bet žen- 
gai atgal.

1924
mMMN*

Del skilvio ir vidurių nes m a

augimo, nieko nėra 
kaip ši.<; 
Laxative.
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>, Vokietija dar iki šiol ne
turi naujos vyriausybės. 
Marxo kabinetas rezignavo. 
Prezidentas' Ębertas po to 
tarėsi su įvairiųva
dais, ieškodamas naujo 
kanclerio, bet vis be pasek** 
miy. Valstybės reikalus tuo 
tarpu veda senasis kabine: 
tas.

Kai kurie Amerikos laik
raščiai, tyčiomis ar per neži
nojimą, kaltina prezidentą 
Ebertą, kam jis^i vedąs de
rybas dėl valdžios sudarymo 
net su dešiniomsioms parti
joms. Bet jisai negali kitaip 
elgtis. Pagal Vokietijos 
konstituciją, prezidentas tu- Monarchininkai susideda Einant Vcrsalės sutartim,
ri po ministerių kabineto iš dvarininkų, atžagareivis- 
atsistatydinimo pasikviesti *kų ūkininkų ir dalies kapi- 
stambiausiųjų partijų vadus talistų. Jie nebūtų pavojin- 
ir tarp jų surasti žmogų,'gi respublikai, jeigu ją su- 
kuris sutiktų priimti kanele- tartinai remtų visi Vokieti- 
rio (ministerio pirminiu- jos darbininkai.
ko) vietą ir susirasti sau pa- darbininkų davėsi, apmul- 
gelbininkus, vkitus ministe-'kinti Rusijos bblševikų 
rius. Prezidentas papras- agentams ir žiuri į respubli- 
tai daro pasiūlymą pirmiau- ką, kaipo į ‘^buržuazinį* iš- 
sia tos partijos vadui, kuri mišią”. Tie darbininkai pa-
turi daugiausia atstovų par
lamente; jeigu šis atsisako, 
tai prezidentas kreipiasi 
prie sekančios partijos va
do ir t. t.

Vokietijos prezidentas yra 
socialdemokratas, todėl, ži
noma, jam butų maloniaus, 
jeigu valdžia susidarytų iš 
socialdemokratų. Bet ši 
partija turi mažiaus kaip 
treędalį atstovų reichstage. 
Nors ji yra stipriausia, bet 
ji negali valdyt viena. Jai 
nėra net išrokavimo stoti 
valdžios priešakyje, kol bur
žuazinės partijos turi mif- 
žinišką daugumą parlamen- 
te. j

Taigi prezidentui E beri ui 
teko kviesti kanclerio vieton 
kitų partijų vadus. Jiems 
atsisakius, vienam po kito, 
kanclerio vieta tapo pasiū
lyta vadinamosios “liaudies 
partijos” (stambiųjų kapi
talistų) lyderiui, Streseman
nui. Pastarasis mėgino su
daryt kabinetą, bėt neįsten
gė.

Stresemannui nepavyko 
dėlto, kaik kaip praneša tele
gramos, jo planui pasiprie

šino’ Vokietijos katalikų 
Centras. Kapitalistą parti
jos vadas norėjo sudaryti 
buržuazinį bloką iš savo 
partijos, katalikų Centro, 
demokratų ir nacionalistų. 
Kadangi tečiaus nacionalis
tų partija stoja už monar
chiją, tai šitai kombinacijai 
katalikų Centras atsisakė 
pritarti. Centre pastaruoju 
laiku vadovauja srovė, prie
šinga monarchizmui.,

I 4

Jeigu gi atmesti naciona
listus, kurie turi 104 atsto
vus reichstage, tai buržuazi
nis blokas pasilieka mažu
moje. Stresemannui tuo bū
du teko “kvitinti”, ir val
džios sudarymas dabar vėl 
pavesta senamjam kancle
riui, Marxui.

~ M^rxas vargiai galės su
lipdyti kabinetą kitaip, kaip 
su socialdemokratų pagelba. 
Šie, jeigu įeis į valdžią, tai 
tiktai tuo tikslu, kad meda
vus progos įsiskverbti res
publikos priešams.

Kova dėl respublikos Vo
kietijoje kolkas yra svar
biausias dalykas. Jeigu Vo
kietijoje butų atgaivinta 
monarchija, tai juk visi re
voliucijos laimėjimai nueitų 
niekais.

Gruodžio mėnesio 7 d. bal
savimuose respublikos šali
ninkai laimėjo, bet jų daimė- 
jifnas; nebuvo. pakankamai 
didelis, kad monarchinin- 
kams visiškai išsprūstų dir
va iš po kojų. Kova dėl res
publikos todėl turi tęskis to- 
liaus.

Vokietijos respublika tu
ri priešus iš dviejų pusių — 
iš monarchininkų ir iš ko
munistų.

lengvina darbą monarchi- 
ninkams.

Kol bolševizmo įtaka Vo
kietijoje neišnyks, tol demo
kratinės partijos bus priver
stos laikytis išvien prieš mo- 
narchizmo jėgas.

■IIUBI I nWT VM» —    —

Apžvaigaj
KOMUNISTAI NIEKO NE< 

REIŠKIA POLITIKOJE

Xd\v Yorko valstijos progre- 
sistų kandidatas į prezidentu^, 
senatorius ii.a Fol Ietie, gavo 
171,9(1.") balsus. Iš' tų balsų 
268,510 jisai gavo Socialistų 

irtijos sąrašu ir 206,395 pro- 
gvesibtų sąrašu. /

Taigi pasirodo, kad socialis
tiniai balsai sudaro stipriausią 
jėgą nepriklausomų progresis- 
tų judėjime. Be socialistų pa
gelbės La Foltellc’as butų ne- 
lulrejęs jokio pasisekimo.

Įdomu pažymėt, kad šių me
lų rinkimuose socialistų prita
rėjų skaičius padidėjo, nežiū
ri id šlykščios bolševiką agita
cijos prieš socialistus? 1920 
metų prezidento rinkiniuose už 
Debsą buvo paduota Ncw Yor
ko valstijoje 203,201 b. Reiš
kia, šiemet socialistų balsų 
skaičius priaugo' 65,0000.

O komunistai NcAv Yorko 
valstijoje gavo tiktai 8,244 
balsus iš viso.

“Mi ISvaukec Leader”* , deltai 
to sako: ■*'.*.

“... Tos skaitlinės rodo, 
kad komunistams nėra vie
tos politikoje, kadangi jie su
rinko tiktai mažą dalelę bai
sų, kurie buvo paduoti už 
socialistus ketveri metai at
gal. Komunistai nusmuko 
iki padėties, kuri turi ma
žiaus reikšmės nėt už seno
sios S. L. P. padėtį. Atsi
žvelgiant į tai, kad jie yra 
be jokios reikšmės veiks
nys, į juos buvo kreipiama 
per udaug domesio. Rinkimai 
—nei tiktai New Yorke, bet 
kiekvienoje valstijoje, kur 
jie turėjo savo kandidatus—- 
parodė visišką jų silpnumą. 

, Tai yra gerai, nes dabar 
jiems bus duota atatinkama 
vieta —tarpe tų, su kuriais 
niekus nebesiskaito. Net sa
vo mažytėje organizacijoje 
jie yra suskilę į frakcijas 
ir ginčijasi dėl tuščio maišo, 
kaip yra paprasta kūdikiš
kiems dogmatikams ir dokt
rinieriams.”
Žinoma, kad lai tiesa. Ame

rikos politikos gyvenime ko
munistų partija nėra verta su
dilusio dvylekio. Ją remti gali 
negut kandidatai į beprotna
mį.

Visa komunfetų “jėga” šioje 
šalyje yra tiktai tarp ateivių, 
kurie iki šiol dar neužmiršo 
“matuškos Rusijos”. Ant ne
laimės, tų Rusijos patriotų da 
y/ra ir tarp lietuvių, —nors 
šiandie jau 10 kartų mažiaus, 
negu! ketveri, penkeri metai at
gal.

SANTARVĖ , IR VOKIETIJA

Chicagos “Tribūne” prane
ša gavęs tikrą žinią, kad San
tarvės ainbasadoiitų la.ryĮba 
esanti nutarusi, slaptame po
sėdyje, nevykinti Koelno eva
kuacijos ateinančio sausio mėn.
10 d. it

Tai yra dideles svarbos ži
nia Europai.

Santarves kariuomene užėmė 
Vokietijos miestą Koelną, ku
ris yra svarbi strategine pozi
cija Parcinės krašte. Koelno 
okupacija turėjo tęstis iki sau
sio mėnesio 40 d. 1025 m., jei- 

Bet dalis'811 Vokietija išpildys Versa- 
lės sutarties sąlygas apie nusi
ginklavimą.

Koelną okupavo, kaipo San
tarvės valstybių įgaliotinė, 
Anglija. Dabar ateina anglų 
kareiviams pasitraukti iš tos
pozicijos. Bet Santarvės val
džių paskirtoji komisija išlie
ji, ar Vokietija yra nusingink- 
’lavusi' taip, kaip reikalauja 
taikos sutartis, davė toms val
džioms nepatenkinantį rapor
tą. Todėl ambasadorių taryba 
ir nutarė, kad Koelila okupa
cija dar tęstųsi tolinus.

šilas nutarimas yra labai 
skaudus smūgis lai Europos 
sutaikymo politikai, kurią pra
dėjo, vadovaujant MacDonal- 
dui, Londono konferencija, pri
ėmusi Dawes’o reparacijų pla
ną. Vokietija jau buvo •įgiju
si viltį, kad netolimoje atei
tyje bus galutinai likviduota 
Ruhro srities okupacija, ne
kalbant apie Pareinąs kraštą, 
kurį paliuosuot Santarvė turė
jo pagal Versalės sutartį. San
tarvės n u ta r Anas palikti anglų 
kariuomeirt* Koehie iššauks Vo
kietijoje didelį pasipiktinimą 
ir duos progos nacionalistams 
vėl skelbĮi savo keršto propi*- 
gandą.

Jeigu MacDonaldas butų An
glijos valdžios priešakyje, tai 
Santarvė nebūtų taip pasielgu
si su Vokietija. Konservato
riams laimėjus, kaip matome, 
Anglijos politika pasikeitė ir 
sulig! Indijos, ir sulig Egipto, 
ir sulig Airijos, ir sulig Vo
kietijos. Tik žlibiai gali dar 
šiandie nematyt, koks, milži
niškas skirtumas yra tarpe 
Darbo Partijos valdžius ir kon
servatorių.

“(L. Ž.” rašo:
Jau ne nuo šiandien mes 

esame pratę girdėti klerikali
nės spaudos aimanavimus, kad 
Frančuzijoje katalikų bažny
čia persekiojama ir varžoma, 
kad tikintieji ten neturį sąži
nės laisves, o ypač kenčią ku
nigai ir įvairios vienuolių 
kongregacijos .

Viso to pfkto šaltinis pasak 
jų, tai bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimb įstatymas*

Kame gi apsireiškia tie su
varžymai, ko reikalauja tas į- 
statymas? Įstatymas žiuri į 
katalikų bažnyčią, kaip ir į 
kiekvieną kitą piliečių draugi
ją ir reikalauja, kad steigda
ma visokios rųšies savo orga
nizacijas, 1 taigi ir vienuolių 
kongregacijas registruotų jas, 
kaip ir visas kitas draugijas, 
atatinkamoje valdžios įstaigoje 
ir prisilaikytų savo veikime 
draugijoms nustatytos tvar
kos; jis reika'ląuja, kad dvasi
ninkai, kurie nori steigti pri
vačias mokyklas arba jose mo
kytojauti, turėtų valst\jbinius 
diplomus ir atatinkamą moks
lo cenzą, įstatymas panaikina 
visas dvasininkų privilegijas 
- jie turi tarnauti kariuome
nėje ir mokėti valstybinius 
mokesnius.

Visi tie reikalavimai, rodos, 
visai nevaržo nei katalikų baž
nyčios laisvės, nei tikinčiųjų 
sąžines.

Įtet, mat, klerikallai savaip 
supranta laisvę. Jų laisvė tai 
visų kitaip įsitikinusiųjų ne
laisvė. ^ic neturi laisvės per
sekioti, jie neturi laisvės pri
versti jų klausyti, štai kame 
jų nelaisve.

Antra, nuo amžių papratę 
būti privilegiruolubju luomu, 
jie niekaip negali pakelti tokio 
pažeminimo, kaib sulyginimas 
su. kitais piliečiai^.

Net dabarj kada jų norai 
pažaboti, ir dabar jie dar ran
da galimybės parodyti, savo 
netoleranciją ir ^neapykantą ki-j 
taip tikinčiųjų.,. Jie turi sakyk
las, . iš kurių nuolat šmeižia vi
są tai, kas nekatalikiška, jie 
turi spaudą, kuri kasdien, pilna 
■šlykščiausių burnojimų pripš, 
laisvosios minties žmones. Gre
ta va'lstybinių mokyklų, ^iir 
jie negali šeimininkauti, jie 
pristeigė visą eilę privačių mo
kyklų ir pansijonų, kur vaikams 
nuo hiažęns skiepijama neapy
kantos ir keršto dvasia, o prieš 
jų tėvus visaip stengiamasi 
diskredituoti ' valstybinės mo
kyklos ir visos tos mokslo į- 
slaigos, kur jie negali diriguo
ti. Didelė dalis francuzų bur
žuazijos jr turčių yra kunigų 
įtakoje ir paklusniai pildo tė
velių įsakymus, todėl dar ir 
šiandien ne naujienai kad dau
gelis fabrikų, dirbtuvių, pre
kybos Įmonių ir kitokių priva
čių įstaigų priima lik tuos dar
bininkus, įkurie pristato klebo
nų rekomendacijas, arba šali
na iš darbo nesi Kinkančius baž
nyčion-.. Ar reikia dar didesnės 
netolerancijos pavyzdžių!

Visiems žinoma, kad Pran
cūzijos gyventojų skaičius mąž
ta. Nesenai dar skaitėme laik
raščiuose, kad čia daroma apie 
100.006 abortų per metus. Kle- 
rikaJlai, kaip paprastai, tuo 
kaltina “bedievišką” valstybi
nę mokyklą, kuri buk tvirki
nanti jaunuomenę, gudriai nu
tylėdami, kad daugumu tų 
“angelų dirbėjų”, tai buržua
zijos ir liirČitr dukters', išauk
lėtos vienuolių patisijonuose!!!

iSiakau buržuazijos ir turčių, 
nes danbininkams kaip abor
tai, (taip ir vienuolių laikomi 
pa ns i jonai peirdidefle (filiiba lie^ 
siog , i|eprieįiiaina prabanga. 
Akikšdrcs ir gydytojai,/gėrai( ži
nodami bausmę, kuri jiems 
gresia už tą. darbą, priima tik 
turinčius ryšius ištikimas pa
cientes irt žinoma; už didelius 
pinigus.

Pasinaudodami 'karu ir su-

Francuzų Klerikalų 
Kovos Metodai

irute; kurią jie įnešė valstybės 
gyveniman, Prancūzijos kleri
kalai įsustiprėjo. 1902 m. įsta
tymas tapo užmirštas, jų diri
guojamoji valdžia atnaujino 
ryšius su Vatikanu, nepanorė
jusios legalizuotis ir išsikraus- 
čiusios užsienin kongregacijos 
grįžta atgal. Dar vienas žings
nis, ir kunigai turės valdžią..

Bet štai netikėtas smūgis. Š. 
m. gegužės 11 d. rinkimai iš
sklaido visas jų svajones. Na
cionalistai, taigi ir kunigai 
pralaimi. Kairiųjų bloko val
džia pasisako panaikinsianti 
Vatikano ambasadą ir taikin
sianti kongregacijoms užmirk
tąjį Įstatymą. Klerikalų liogei 
ryje pakyla didžiausia audra. 
Skcllbiaina juodosios armijos 
mobilizacija kryžiaus karui su 
valdžia.

Užteko y k išspręsti dar Po
incarė laikais iškeltą »bylą 
prieš Alencon’o vienuoles, ku
rios pavestuose joms rūmuose 
apsigyveno didesnihmc skai
čiuje, kaip buvo leista, kad 
klerikalų spauda pradėtų šauk
ti, jog valdžia persekiojanti 
kongregacijas, o kada vidaus 
reikalų ministeris Chautemps 
vienoje savo prakalboje paaiš
kino tą dalyką, tai jo kalba 
buvo apšaukta signalu bažny
čiai naikinti.

Vos tik valdžia užsiminė, 
kad Elzase ir Lotaringijoj rei
kalinga įvesti valstybinį mo
kyklą, kaip vyskupai pradėjo 
rcnglli demonstradijajs prieš' 
valdžią, klerikalų spauda pra
dėjo šaukti, kad valdžia kėsi
nasi atimti Elzasiečiams lais
vę.

O kardinolai rašo grasinan
tį laišką ministeriui pirminin
kui llerriot.

Bet didžiausį triukšmą su
kėlė tai Švietimo Ministerio 
Fr. Albert prakalba švietimo 
Sąjungos - (Lique dc l’Entie- 
cpWnent) Kongrese Volence 
mieste, kurioje jis dokumen
tais įrodė kaip jėzuitai in
spiruoja dabartinę klerikalų 
kompaniją. Visa juodoji spau
da pilna protestų ir šlykščiau
sių buirno(j'inių. (Negalėdami 
faktais atremti ministerio 
prieš juos pavartotus argu
mentus, jie griebėsi (šmeižto 
ir tenkinasi tokios rųšies at
siliepimais: “Fr. Al'bert yra ne
didelio ūgio, bet, kaip dabar 
pasirodė, dar mažesnio proto”. 
“'Mes nesuteiksime garbės po
nui Sr. Albert ir nesileisime 
su juo/į diskusijas. Jo kalba 
patologinė”. “Tai kvailybių ir 
nesąmonių monumentas, kuris 
nieko neįtikins” ir t.t. Jr 1.1.

Įdomiausia tai tas, kaip pa
brėžė ir šv. Ministeris Albert, 
kad tas. klerikalų judėjimas 
jijvla ne iš tikinčiųjų, ne iš' pa
rapijos klebonų, bet iš aukštes
nės dvasiški jos: vyskupų parė
dymu buvo rengiamos denion- 
slraciojs Elzase, vyskupai duo
da parėtlymus sudaryti “Są
jungą dvasininkų buvusiųjų 
karių”, o vyskupai savo keliu 
gavo parėdymą dar iš aukš
čiau... Vakar tik išmelinėję so
cialistams jų revoliucingumą 
ir stoką valstybingumo, šian
die jie patys sakosi sunaudo
sią visas priemones kovai su 
kairiųjų valdžia, štai pavyz
dy: ai sta tymui išardytą vals- 
lybes finansų llerriot valdžia 
repg'ja .vidaus paskolą, ir ką gi 
-r-visa klerikdlų spauda šaukią, 
kad niekas ucskolinlų valsty
bei nei skaliko, nes, girdi, nors 
tas laikinai ir pakenks valsty
bes reikalams, ibet padės nu
griauti nepakenčiamą valdžią.

Dar vienas įdomus laktas. 
Paskutiniu laiku pradėta leisti 
a įsi šaukimai po firmai jau mi
nėtos “Dvasininkų buvusiųjų 
karių sąjungos”, kuriuose tė
veliai didžiuojasi, jog ir jie 
prisidėję prie tėvynes gynimo 
ir drąsiai kovoję tranšėjose, 
nutyDfjdami, kad tas juk. p Ne
smga jų kanonams ir kad jie man,

ėjo į tranšėjas ne savo noru,’gus, lapkričio r^ėnesio laidoje, 
išskyrus vieną skitą, bet ver- priminė, jog Poi nearė buvo pa- 
čiami to paties ant visų skers- siųlęs Maskvai padaryti Francu- 1 • 1 *1 • • J 2 f Igatvių keikiamo įstatymo, ku
ris neatsižvelgdamas į kano- 
nūs, pasiuntė kunigėlius į 
frontą pilietinių pareigų atlik
ti.

puldami valdžią jie dedasi 
dideliais drąsuoliais ir žinoda
mi, kad jiems negresia joks pa
vojus, prašo kankinių vainiko.

Kaltindami valdžią, buk ji 
norinti išardyti piliečių vieny
bę, Jie patys kaip tiktai sten
giasi visomis keturiomis pro
vokuoti civilį karą, kad juo 
pasinaudojus vėl įsigalėti.

Kaip gi žiuri į visą tai fran
cuzų valdžia?

Ministerių pirmininkas,. Har- 
riot vienoje jš savo paskutinių
jų kalbų (Rędefc’e) < sako * taip: 
“Mes nenorimi Jiacf franeuzai 
nirštų taij? savęs. Aukščiausias 
musų siekis, tai įkūnyti tikrą 
brolybę musų tautiečių tarpe. 
Jeigu mes kovojame su fana
tikais, tai ne tam, kad užduoti 
smūgį tikinčiųjų jausmams, ku
riuos mes gerbiame. Kokie ne- 
3 VR
butų mano a smeniniai įsitikini
mai, aš moku nusilenkti prieš 
vienuolę gailestingąją seserį, 
kuri guodžia varguolius”. “Mes 
neturime nieko kilo, kaip tik 
pagarbą tam kunigui, kuris ap
siribojęs savo bažnytinėmis 
pareigomis, pats būdamas au
ka vedamos prieš Respubliką 
ir demokratiją kompanijos, no
rėtų ramybėje tarnauti savo 
idealui.”

“Siųskite juos, piliečiai, prie 
meditacijų, tuos politines mo
ralės profesorius, kuriems trū
ksta vienintelio verto pagarbos 
autoriteto, tai pavyzdžio auto 
ritėto”.

“Tas, kas turi gryną sąžinę, 
nebijo kontroles”.

O francuzų visuomenę? — 
.Ii jau nuo senai pripratusi 
girdeli tas kunigų erėmijadas, 
žino joms kainą ir nekreipia 
jokios domės, išskyrus, žino
ma, davatkas ir sufanatizuotas 
tamsuolių minias, kurių, nelai
mei, dar niekur netrūksta. Šiaip 
gi karingi dvasininkų atsišau
kimai duoda nebent medžiagą 
bokso spektaklių afišoms...

—A. G.

Reakciniy partijy soli
darumas

Dar ir iki šianu laikui Europos 
kontinento konservatoriai ir na
cionalistai negali atsidžiaugti 
Mac Donaldo kabineto griuvimu. 
Italijos fašistų laikraštis “Ropu
te d’Italia,” “Echo de Priris” ir 
kiti, šventa sugrįžimą Baldwi- 
no į valdžią. Anglijos Darbo 
Partija nepaprastai kenkė reak
cionieriams, griaudama tą pama
tą, ant kurio jie stovėjo.

Dabar jie jaučiasi daug stip
riau. Pirmas Anglijos konser
vatorių žygis, padarytas 'tautų 
Sąjungoj, kuriuo atsisakoma pri
imti priverstinos arbitracijos 
protokolą, nudžiugino reakcio
nierius. Taa protokolas numa
tė grobią Europos ir kitų konti
nentų valstybių nusiginklavimą. 
Nepriėmus gi protokolo, pokių 
kariuomenės sumažinimų nega
lės Įvykti; tuomi atžagareiviai ir 
Jžiaugiasi.

Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Chamberlain’as yra nau
jojo imperializmo apaštalas. Jis 
ir Bukhvinas, kaip tikrina tūli 
laikraščiai, tuojau po užėminte 
valdžios, parašė laišką Pnmcuzi- 
jos pi’ėmlet’Hi Herriot-ui, išdestyr 
darni sunkumus -audrinti savo 
politiką su'prancūzų, nes prau- 
ęuzai esą perdaug nuolaidus Vo
kietijai ir Rusijai.

Susidėjus tokioms aplinky
bėmis, nenuostabu, jogei vienas 
žymiausių, vokiečių jiolitikų Herr 
vtm tleriach nesenai išsitarė 
laikrašty am Montag, jog
Europos demokratiįa turi imti 
sau už vadovą - - Prancūziją*

ir Rusų-Prancūzų 
sąjunga. '

/
Anglų žurnalas “New States- 

teflrs yra truputį pažau-

zų-Rusų-čeko-Slovakų sąjungą. 
Kąipo tarpininkas, o gal ir viso 
plano inciatorius buvęs E. Re
nės. Įvykus tai sąjungai, Rusi
ja butų turėjusi Azijoje laisvas 
rankas prieš Angliją.

Sužinojęs apie tą straipsnį, E. 
Benes per savo atstovą Londo
ne oficialiai pareiškė, jog nėra 
niekad dalyvavęs tiesioginėse ar 
netiesioginėse derybose prieš 
Britų rinteresus. Vienok, Be
nes neužginčija fakto, jog pami
nėtoji sąjunga buvę bandoma da 
ryti.. Tik gal Poincarės nuvirti- 
mas beleido jai įsikurti, čia tu- s 
rim dąr vieną pavyzdį, kaip ar
tintai stovi Sovietų Rusijos ir 
Poincarės tipo demokratijos 
priešais — reakcininkai.

1 —M. V.

Fjancuzai ieško darbininky 
Lietuvoj

Kaunas, 27 lapkričio. — At
vykę iš Francijos tūli agentai 
jau kelintą dieną užrašinėja dar
bininkus išvežimui į FTanciją že- 
mės-ukio darbams. Daugiausit/ 
reikėsią dirbti karo veiksmų sri
tyse lyginti apkasus bei tranšė
jas.

Išvažiavimo į Franciją sąly
gos yra tokios išvažiuojantieji 
asmenys padhro 6 mėnesiams 
Kontraktą, sulig kurio, kiekvie
nas darbininkas privalo tą lai
ką būtinai atidirbti, ir už tą dar
bą ant gatavo valgio ir drabu
žių gausią atlyginimo po 150 
frankų mėnesiui. Gi po 6 mėne
sių norinčius grįžti atvešią at
gal į Lietuvą, o kurie nepano
rės grįžti turėsią teisę priimti 
Francijos pilietybę arba ir ne
priėmę pilietybės galėsią dirbti 
prie tų pačių žemės-ukio darbų 
arba kur kitur. Užsiregistravu
sieji ir norintieji išvažiuoti pri
valo įnešti 44 litus išgavimui už
sienio paso, 6 fotografijas, išti
kimybės liudymą iš vietines po
licijos ir liudymą apie atlikimą 
kariškos prievolės. Jaunesnių 
kaip 27 metų amžiaus vyrų ne
išleidžia.

Kadangi Kaune ir kitur Lie
tuvoje šiuo metu nemažai ran
dasi bedarbių, todėl norinčių iš
važiuoti yra labai daug. Prie tos 
raštinės, kurioje užrašinėja iš
vežimui i Franciją darbininkų 
kasdien stovi būrys žmonių ir 
laukia užrašymo eilės. Rašosi ne
tiktai gyvenantieji Kaune, bet 
nemažai ateina užsirašyti ir iš 
aplinkinių kaimų ir, kaip teko 
patirti, Kaune ligi šiol jau yra 
užsirašę 1500 žmonių. Rašosi ne
tik nevedusieji, bet su šeimyno
mis. Tokie rengdamies į kelionę 
išsiparduoda savo daiktus.

Kaip girdėti, iš Lietuvos busią 
teista išvežti 6,000 darbininkų.

— Lietuvos darbininkas.
V ^.1, 

Iš Visur.
šveidąrijoj drebėjo žemė 

Spalių 11 d. nclųli Vailenštato 
buvo (lengvas žemės drebėji
mas, kurio melu dalis gelžke- 
lio įslinko i iLamano ežerą.

Latvių dainininkai lankysis 
Lietuvoj

Gruodžio pradžioj žada Kau
nan atvažiuoti latvių ojieros 
chofas p. Ritero vedamas, šis 
choras laikomas geriausiu Lat
vijoj ir kuris ucsenąj, dide
liais pusisėkimais (konceijlavo 
i'aline ir Helsuike.

' 1
šaudo į Lietuvos konsulatą

Laivių laikraščiu žiniomis, 
nakty lapkričio 7 d. į Lietuvos 
Vicckobsulato darbo kabinetą 
iššityr* ųežiuomus asmuo. A|- 

!vykttsi policija sulig kulkos 
kryptim rado, kad suvis ]>a- 
teislus iš priešais esančių na- 
tijų Ir.dkoiio, kur yra fotogra
fijos įstaiga. Suimtas įtaria
mas šaudęs 15 m. mokinys. 
Tardymas vedamas.
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Virš 160,000 taupymo 
depozitojių, įskaitant di
dėlį skaitlių

4 LIETUVIŲ / 
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Sveikatos Dalykai
SVEIKAS IR NESVEIKAS 

NUOVARGIS

Saugumas dėl Taupymo 

yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininky FI&ST NATIONAL BANK of 
CĘICAGO. Bankas turi virs $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursy. Atdaras dėl tau- 
pymy visfc dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
- SAVINGS BANK

Melvin A. Tfaylor, Prezidentas.

Ra n d a s i ant 
žemutinio f 1 p r o

Dearbom, Monroe 
ir Clark Streets,

%

»• Tavo Pareiga Jais Rūpintis, “f
Maži kūdikiai itegali niekuotni sau pagelbsti! Kuomet jų vidų* 

riįii užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. yra reikalas jus, : 
motinos! Prižiurėjut juos rūpestingai. Pridaboklt, kad jų Vidtirlai 
veiktų kiekvieną dieną. Ir jei apsirelkžtų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems BambinO—-Kūdikių Geriausi Draugą, 
kūdikiai mėgsta ji. Jie net praSo daugiaus. Jis veikia greitai, len* 
įvai, tikrai. Bonka ^5c. aptiekose ar tiesiai iŠ laboratorijos.

. ^-F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street ' ' ■ 1

-v, t
ftrooklyn, N. Y.

«•
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Pinawtlnl Lfotavią Klekina Kar*oradja Amerikai*

A. BARTKUS, Pree.
151> W. 47th SU Tel. Boutevard 7101,1892. Chfcag*.t—me.ri ...........  i.»mae
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Vanity Novelty
Bakseliai

H
Su pilnu pritaiky- 
mu. Graži ir nau
dinga dovana, tik- 

ta $2.98 
už ......... .

MOTERŲ MAIŠELIAI

Naujai, išdirbti, naujų stylių, padaryti iš geros patentuo
tos sku ros, pardavimui 4 0
tiktai po............. .......... ..........................................*9 I

Moterų V ilnoiiės 
x Pirštinės

Su ilgais čiurniais, stailiš- 
kos, visokių spalvų, parda
vinėjamos po AQp
ir augščiau VwV

Kiti geresnes rųsies Iki $3.98 
A.— W A I » ......... .Ui i.Miin,

,1 Motery Nosinukai
Bakseliose, gali tikti kiek
vieno Kišeniui 25c
4Gerr«hčs ryiies bakseliai 

iki $^.00 bakselis)

□nanac

Nežiūrint kokį darbų dirba
me, visi pavargstame — ir tas 
yra natūralu. Vienok dabai svar
bu, kad po pavargimo, bu|ų gau
nama užtektinai ląiko atsilsėti, 
ir atnaujinti sunaikintą energi
ją. Dažnai girdime apie kitus, 
kurie serga nuo persidirbimo, 
arba turi džiovą; visi apgailes- 
tuojame, vienok nepagalvojame, 
kad ir mums tas pats gali atsi
tikti.

dar-
var-
prie

Kartais, nežinome kad esame 
pavargę. Pervargimo simptomų 
yra daug ir įvairių. Paprasčiau
sia pervargimas yra tas, kuris 
paeina nuo labai sunkaus 
bo, ir atakuoja tuos, kurie 
loja muskulus nepratusius 
smarkaus mankstinimos.
riausia gyduolė yra poilsis, tol 
kol nuodai, kuriuos kūnas prisi
rinko, yra išplaunami ir energi- 

, ja sugrįžta.
i Protinis pervargimas yra pa
prasčiausias šių dienų liga. Jis 
paeina nuo užsikimšimo kraujo 
gyslelių smegenyse, ir tas yra iš 
priežasties didelio protavimo, ru- 

I pėsčio, ar kito protinio įtempi
mo. Geriausis tam poilsis yra fi
zinis mankštinimas, kurie ati
traukia kraujų iš smegenų į ki
tas kūno dalis.

Nuolatiniai protiniai darbinin- 
4 kai, ir tie kurie apsunkinti rū

pesčiu, nepaiso, kuomet >mege- 
nlys pradeda duoti pervargimo 
ženklus — galvos skaudėjimus, 
hemiegojifną, jr Jptus, kurie pa- 

' ro3$* ■k'lKf kuliacij os padėtis 
jau nebesutinka su sveikata.

Pavargęs žmoguj kuris ieško 
•pasilinksminimo daug protin
giau darO, negu tas kuris parė
jęs iš darbo įsigilina į moksliš
kas knygas, šeimininkės noras

11

atsitraukti nuo savo pareigų liuobančio mekanizmo. 
yra teisėtas, nes jos darbas yra 
labiausiai varginantis, vien dėl
to, kad jis yra mOn&toniškiau- 
sis. . 1 /. ■

Pavargimas dažnai, yra prie
žastimi vaikų piktumo ir nepa- 
rangumo. Tėvams reikią’: at^ 
žiai prižiūrėti, kad jie. gautų <už
tektinai miego ir tinkamą mai
stą. Dažnai viena iš didžiausių 
priežasčių, kaip vaikuose taip ir 
užaugusiuose, yra nedavalgy- 
mas. Nes pervargęs kūnas reiš
kia ir pervargusį skilvį, pasek
mės kurio yra neturėjimas ape
tito.

Nedavalgymas ir kitos ligos 
kurios paeina nuo pervargimo 
yra faktoriai vedanti prie džio
vos, ir nors yra normalu ih svei
ka dirbti tol kol pavargsti, vie
nok pervargimo pavojai, kol kas 
nėra' atjaučiami.

' [FLIS]

TEMPERATŪRA SVEIKATAI 
TURI BŪTI ŽEMIAU 69 

LAIPSNIŲ

Gydytojai Sako, kad Negalima 
Greit Užsikrėsti šaltuose 

Kambariuose

Kambariai žiemos laiku turi 
turėti temperatūros tiktai 68 
laipsniui ar mažiau; niekuomet 
daugiau.

Oro temperatūra kambaryj e 
yra svarbiausiu faktorių prak
tiškoj ventiliacijoj, nežiūrint kur 
butų, namuose, mokykloje ar 
dirbtuvėje. Tas yra priparodyta 
įvairiais budais. Pirmiausiai, 
oras turintis augštą temperatū
rą, apie 75 laipsnių, ypač kuo
met jis drėgnas, trukdo*ku<mii 
numesti šilumą. Kuomet oras 
pasidaro labai šiltas, kūnas vi
sai nebegali numesti šilumos.

Iš tos priežasties raudąsi ne
smagumas. Sunkumas yra už
kraunamas ant šilumos regu-

širdžiai 
smarkiau mušant, sunkiau kvė
puojant, kūno temperatūra kįla. 
Faktinai, kūno atsiliepimai į bi- 
kokius trukflyihus jo šilumos pa
metimo funkcijos yra labai pa
našus 11,bos, kurie paeina nuo 
karštligės/' <
* Mažina Veikiančias Pajėgas

Sykiu prie nesmagurpp, kuri 
priduoda peršilimaš, ta padėtis 
mažina veikiančias pajėgas. Vė- 
sesnėj atmosferoj, galima pada
ryti daug daugiau darbo negu 
šiltoj, šis atradimas pasirodo ir 
praktiškam^ prityrime, kuomet 
esti labai šilta žmogus nenori 
dirbti jokio darbo, ypač tokio, 
kuris akstiną prie sušilimo.

Industrinėse įstaigose tas tu
ri praktiškos reikšmės. Veikian
čių pajėgų augimas daug pri
klauso nuo vėsių ir smagių at
mosferinių stovių.

/ X

Peršilimas turi ir kitas pavo
jingas pasekmes. Būnant labai 
šiltuose kambariuose įgauname 
nesmagius jausmus nosyje. No
sis užsidarė ir oras nebegali per
eiti, plėvelės nosies viduje su
tinsta, pasidaro raudonos, ir prar 
deda bėgtį skystimas.

Mažiau šilumos »— Mažiau 
Slogų

• Normalus ir sveikas apdengi
mas nosies viduje yra pasaugo- 
muoju užtvaru nuo visų bakte
rijų, kurios ‘ priduoda slogas. 
Staigus išėjimas iš labai šilto 
kambario į šaltą orą susilpnina 
plėvelių apsisaugojirho jėgos 
prieš už viešpatavimą.

Tur int omeny, kad paprastos1 
slogos gali turėti nepageidauja
mas ir pavojingas pasekmes, 
rodytų labai piitažriina apsisau
goti nuo nehigieniškų ir Nena
tūralių nosies plėvelių išstaty
mų pirma šilumoje, paskui šal
tyje. .

[FLIS]

Rusiškos ir Turkiškos Vanos1
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 <4$

'• '.i »n. U •
J,

Mi.r

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
B: 7H

■MM

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI

į LIETUVOJ!
i •, (jus norite tai žinoti, skaitykite Lietuvos darbininku 

y laikraštj ■; • • ’

“SOCIALDEMOKRATĄ”,
kurj leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, gyvuojanti ir kovojanti 
užjlarbminkų reikalus Lietuvoje), jau arti 30 metų.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra vieniljtėlis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis, ir todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 
ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMSvLIETUVOJE!

Tai bus. geriausia jiems svečių dovaną, ir jie minės Jus už tai per 
ištisus metus. "Lietuvos žmonės nori' skaityti laikraščius, bet gyven
dami skurde, neturi lėšų jiem* pirkti. Todėl pagelbėkite jiems šia
me reikale!

“Socialdemokratas” išeina kas 
savaite Kaune. ,

KAINUOJA: Amerikon — metams*.... .'./....J..............
pusei metų ....... ...............................

Lietuvoj — metams ,...v...... ..........„........
j ' pusei metų .....

Adresas: >
.“SOCIALDEMOKRATAS”, KAUNAS, 

Kęstučio g., 40,,b. L Lithuania
Užsisakyti galima ir per “Naujienas”.

$2.40 v
$1.20
$1.20 (12 lit.)
$0.60 ( 6 lit.)

TF

, ' i 1 1 1 wr-' i ■

VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 

Amerikoje ir užsienyje.

Antrašas: ri

M.

$2.00
.. 20c

“VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestern Univcrsity, 

Evanston, III.

Kaip Visuotmet Tai]} ir Šįmet
Mes Esame Pirmutiniai

PAS MUS ŽEMOS KAINOS IR DID ELIS PASIRINKIMAS PRAKTIŠKŲ 
DOVANŲ DEL VISŲ.' PIRKITE ANKSTI NUO

F^ETOT CTflDET
33^3-25 South Halsted Street

** Ir Sutaupyki! Pinigų

PIRKIT JAI DOVANĄ TUOJAU
Nelaukite iki Kalėdinio didelio susigrūdimo, kuomet 
krautuvės bus perpildytos ir apkrautos visokio stako. 
Išvenkite to nesmagumo. Išsirinkite dabar geriausias 
dovanas kuri tikrai užganėdins ją. Gražios dovanos, 
tai bakselis Humming Bird gryno šilko pančiakos. Jos 
taip lengva nupirkti, o jos taip yra užganėdinančios — 
tik užrašykite savo 4ardą ant korteles kuri yra prika
binta prie dovanos 117 pasakykit mums vardą ir adresą 
kam nusiųsti, mes nusiųsime, kuomet tik norėsite. Musų 
kainos vi. tą puikią dovaną 4 E A
už poTą yra tiktai .......................................   I avU

(Mes užmokėsime už, persiuntimą) 
Paduokit savo.order| dabar. *

Naktinės Kepurės 
laibai gražių stylių ir yra pui- 
kuiova- 59c $ p $1.75
Materiolas satin, crcpe de chine, 
arba sietelis su leisais, ribinai, 
Inids ir rosettcs, gerai išrodo.

Crepc de chine step-ins chemise” 
ir naktinės dresės

Del moterų $7 5Q $2.98 
ir merginų w
Naktinės dresės su tikru filet ir 
kitų teisų, su tucking. 
Cnemise, novel išmUrginimo, tri
muotos su leisais, gražiai išsiuvi
nėtos. Step-in kelnaites CO 
iš crcpe de chine ....Į.

Turkiškų Rankšluos
čių Setas

Ir 2 mazgojimui skareles, 1
* J F ’

rankšluostis, visokių spalvų,
kaina $1.50, už ........... 98c

■■ ...................... ■ LL i rr t I - - -I

Gražus Ančvalkiai
Su labai gražiu viduriu, 49c 
pardavimui tiktai uz ......

T

Ančvalkiai rankomis apsiuvinėti, 
labai pigiai apkainuoti, $1.50 
porai tiktai ..............

Moterų Kid Pirštines
' Su rankogaliais ir gra

žiais kraštukais, juodos, 
tan arba pilkos, apkainuo- 
tos tiktai C d* CIO 
po ..... 5.......\

Moterų Pirštinės
Padarytos] iš Mocha Lin- 
dene, tan, pilkos ir spal
vuotos su mankletais, 
pardavimui $1.25

Vaikų Bliuzes
Gražių naujų spalvų, kiek
vienas sudėtas į gražų 
Kalėdini bakscli, mieros 
nuo G iki 15, Ė 1 A O 
pardavimui 4* ■ ■“O

Vyrų Nosinukai

Didelės mieroę, su gra
žiais satino krašteliais, su 
vardo raidėmis, 3 baksely,

I

specialiai apkai- 89c 
nuoti, uz bakselj

Vyrų ^šilkines Pančiakos
Labai gražiai sudėtos į 
Kalėdinius 
skirtingos 
davimui

po

bakseliu.s, B
spalvos, par-

$1.00
v

ii

Lovy Uždangalai
Balti, geros rųšies, musų išpar
davime E < CIO
tiktai ................ ...... .......

Salininiui Lovų Uždangalai
Su bolster uždangalu, didelės mie
los, spcc. Šiame Kaltdų OC CIO 
išpardavime tiktai

šilkiniai Lovų ^Uždangalai
Su Bdlsti'r viršų, paprasti JH&, 
dabar yra par
davimui .........

ir

tj

■y
f *

Moterų Nak
tiniai Marš

kiniai
Rankomis atsiu- 
vinėti, gerai pa
siūti iš gero ma- 
tėriolo, pardavi- 

,nui $2.48 
po

(Kiti taip pigiai 
kaip 49c)

I • iį

LIETSARGIAI

* 

*

Gražios Staltiesės
Dabar yra pardavimui 98c
Tokios pačios tik C1 
linines po ................. I ■■■v
Importuoti Lįniniai Setai
Didelės staltiesės su 6 pritaiky
tais nosinukuis, yra.
Liktai
P° -.................-■■■'■..............

Mercerized setai yra 
taip pigiai kaip ..........

šilkinės Jersey Bloomers
v ‘ ’ e z

Daug naujų gražių spalvų, specia
liai apkainuotos Kalė- $1.98 
dums, porai tiktai .... ”

paidavimųi

$5.98
$2.39

Motely i Lihgetl Blooniers
Gerai padarytos, tamsių ir šviesių 
spalvų, specialiai 98c

žema kaina$9.95
□OBrinnggnr

Vyry Bath Itobes
Suteikite jum Bath Kobe iš Becks, 
jis turės gorų ir naudingą Kalėdų, 
dovaną, kainos nuo 
ir augščiau ...... .......

Motery Bath Kobės
Visokių spalvų, gįažiai trimuotos, 
specialiai apkainuotus, »$4.4« ■ I

tiktai ......................ueifesnes rųfDjęs lietsargiai $5.48 I

mm

Kad užlaikius jūsų draugus sausais, suteikite jiems gra
žų fy lietsargį Kalėdoms. ^Mės turiive. didelj pasirin
kimą, nuo j op/y
lt augščiau .........................'............. '

...............’tA 
Geresnes rųsies lietsargiai $5.48

18
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LietuvosIš okupuotos Lietuvos.

PRAKTIŠKOS ŠVENTĖMS
DOVANAS

Garsinkitės Naujienose

FASHION GIDAI SHOP
.3231 So. Halsted Street

$4.89
ALPAMaltExtract

arba
APIPLĖŠĖ SANKROVĄ

Sidabriniai Tavorai

Sidabriniai Kompletai

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NUPIRKSidabriniai šaukštai 30c (3 lit.)

No. 1

spe

plaučių Kaina $60
Kalėdų Eglaites

Bubnis

nas, 
nas

dome gerai
Patarimai

Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

už rak i- 
vertės 

ir šiaip 
Laike

FRANK P. 
WATEKAITIS

Lietuviai Pardavinėtojai.
Krautuvė atdara vakarais.

Migdolai, pearles, iš
rinkti, svarui
Švieži žieminiai /iešutai 
specialiai, svarui
Kuemmel, Berlyno sty- 
liaus, buteliuose sv. po

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo $5.50 iki $26.75.

Didelis 
Pallern 
baltų.

nuo 
namuose

Turkiški riešutai 
Svarui
Mirkyti riešutai, 
cialiai svarui
Filbers, išrinkti, 
svarui

nervų, 
šonų, 

kepenų 
mu-

Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiiniii ir

Išeina aikštėn, kad porą savai
čių atgal Įvykęs apiplėšimas val
džios degtines sandėlio prie 39 ir 

|Wood gatvių, taipjau tapo pada
lytas prohibicijos agentų ir tai 
[gana aukštų. Tai išdavė sargas 
i Milės Tejeck, 1009 S. Robey St., 
i kuris tai išdavęs tuoj nusinuodi
jo, turbut bijodamasis persekio
jimų iš pusės kaltininkų.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, EU.

visuomenes gyvenimo

EKONOMINIS VILNIJOS 
KRIZIS

leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivūlės” 
Užsieniuose (išskiriant

HICii60S
ZIII9S

A. RYPKEVI^IŲ, 
1436 N. Campbell Avė. 

Pirkliam nuleidžiame didelį 
nuošimtį.

Kalėdų Dovanas 
pirkite pas

N. GIRDWAINI 
Auksinių daiktų krautuvėj 

3823 So. Halsted St.

gus,
“KRIVŪLĖJE”.

“KRIVULĘ
kaina: Metams 30 litų,i pusei metų 15 litų
Latviją ir Vokietiją) 40 litų (4 doleriai).

“KRIVŪLĖS” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
Kaunas, Mickevičiaus g. 26.

turėk savo

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, rfl.
Čia Įdędu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...............
Mieros........ ....... .......... per krutinę

Už negavimą kyšio. — Prohibi
cijos agentai taipjau išpiešė 
degtinės sandelį.

Keletą dienų atgal Chicago 
Ridge priemiesty tapo nušautas 
saliunininkas Homer Finch. Trys 
žmonės Įėjo į saliuną ir po trunr- 
po barnio nušovė Finch. Jo pa
ti, sūnūs ir kiti žmonės buvo sa- 
liune ir visą tai matė. Sūnūs po 
to* buvo prapuolęs, bet tapo su
rastas New Boston, III., ir atga
bentas Chicagon.

Michael Vinci; saliuninninkas, 
2745 Cottage Grove Avė., rodė 
savo vyrėjui kaip, valdyti šautu
vą. Ūmai išsišovė ir kulka pa
taikė patarnautojui Joseph Ca- 
tacenese, užmušdafna j j ant vie-

Leipkų spaudos žiniomis, dėl 
didelio ekonominio krizio, Vil
niaus kršato smulkus pirkliai ir 
pramonininkai, ypač provincijoj, 
nuo ateinančių metų uždarinėja 
savo įmones ir dėl to dabar ne- 
išsiiminėja joms vesti lindynių. 
Toks pirklių ir pramoninkų nusi- 
statym»as atsiradęs pirm'aiusia 
dėl lėšų stokos mokesniame mo
kėti ir dei sunkumų orentuo- 
tis keblius valdžios įsaky
muos apie mokesnius ir jų sumo
kėjimo komplikuotų terminų Įs
pėjime, kas traktuojama kaipo 
nevykdomas įstatymas ir smar
kiai baudžiama. [E].

Gintarai
Dar liko keletas šniųrų 

karolių, ilgų ir trumpų nuo 
$6.00 iki $24.00.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.
AUŠROS KNYGYNE, 
r3210 So. Halsted St.

MONTVYDO APTIEKOJE, 
1822 W. Wabansia Avė.

Puikus pasirinkimas 
nuo $12.00 iki $50.00.

pasirinkimas 
mėlynu 

Geriausi.

šilkines ir vilnones pąnčiakos, 
juodos ir spalvuotos, dvigubi pa
dai, pirštai ir kulnys,/ nuo 9% 
iki 11*6, kiekviena po-
ra baksely, po wWV

Vakar užsibaigė mokėjimas 
paskutinės dalies “income tax” 
už šiuos metus. Tikimąsi, kad 
per kelias paskutines dienas su
mokėta viso apie $30,000,000 
taksų.

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, 
skilvio ligas, odos,, krutinės, 
kraujo nubėgimo, plaučių, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra 
sų specialumas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbėjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekentėsite, jums tai nieko nekainuos.

The Peoples Health Institute 
DR. GILU Specialistas

40 N. Wells SU kamp. Washington St.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtrfyčioj nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utaminke, ketverge ir subatoj nuo _9 
i*yto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 ryto iki' 1 vai. po pietų.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogėriausiai

M. Yuška,
8228 W. 88-th St, CMc.ro, III.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C^ D. N. T.

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjjsias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer AveM Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniaia nuo 9 iki 12 pietų.

Tetephone Lafayette 4548

Bakseliuose, 6 peiliai, 6 šakutes 

dideliame pa- $7.50 
sirinkime

Dabar busią jieškoma tų a 
genių. Bet prohibicijos depar
tamentas stengiasi visą tai už 
glostyti išmesti kaltę ant ne
tikrų agentų.

metams ...................... ....................
metams ....................... ................ .

Adresas:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS, 
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei. norite tuoj gauti paleng
vinimą, ateikite j musų ofisą kuris 
yrii prirengtas moderniškai.

Naujausi moksli- 
k niai išradimai ir pa-
A tyrimas visokiose li-
■ gose su labai mažu
V išėmimu, yra gydo-
| mos atsakančiai Įlei-
| Ūžiant serums tie-

šiai j kraują, su di- 
dėlių pasisekimu.

Turime 1 visada 
ĮyjM naujus serums — 

Profesoriaus Ehrli- 
įĮiMĮ cho gyduoles 606 ir 

pagerintos 914, gy- 
ir be skausmo, 
ir X-Ray Egzaminacija 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios atsa-

DABAR LABAI PIGIAI

IŠPARDAVIMAS PETNYClOJ IR SUBATOJ, 
GRUODŽIO 19 IR 20

Vaikų Noslnukai
Balti su spalvuotais kraštais iv 
su vardo raidėmis, 29c. kiekvie
nas, specialiai šiame s 85c 
išpardavime 3 uz

Vyrų Nosinukai
Balti su spalvuotais kraštais ir 
atsiuvinėti, 3 nosinukai 1 
gražiame bakselyje ‘ t

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas, 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš- 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 

-Žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W.18-th St., Chicago, III

Miisy išpardavimas 
dar tęsiasi

Didelis pasirinkimas tavorų, 
palmiskas, indas dėl sūrio, to- 
rielkaites dėl vai- CCZ QE 
siu po

Kiti po $6.50 iki $29.75

Mėlynas ir baltas 
deimantas, 18 kara
to balto aukso $24.50

No. ii33. Gražus namuose dėvėti 
žiurstai Išrodo kaip sukųia. Leng
vai pabūvamas.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per kratinę. Vidu
tinio ūgio moterei ar panelei nerei
kia daugiau kaip 3V6 yardo 36 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį,* pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima . prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reįkia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 

Kitas vartotas Player Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Keturi ginkluoti plėšikai už
puolė sankrovų ir lombardą prie 
612 So. State St., suvarė buvu
sius sankrovoj Rešis žmones į 
mažą kambarį, juos ten 
no ir pasiėmę $50,000 
brangmenų, laikrodžių 
auksinių daiktų, pabėgo, 
plėšimo įėjo policistas, bet ir jis 
tapo nuginkluotas ir uždarytas 
kambarėly. Bet jam prašant jo 
revolverį išeidami paliko san
krovoj.

Moterų Nosinukai
Atsiuvinėtais kraštais, gražiai 
išsiuvinėti, šilkiniai kampai, 6 
baksely. Paprastą kaina $1.25. 
Specialiai šiame iš- 
pardavime tiktai po

Vyrų Nosinukai
Su vardo raidėmis iš Ponge, 
su išsiuvinėtais kraštukais, 
specialiai
tiktai fcvC

Didelis pasirinkimas eglaičių, Vermont, nuo 
5 iki 10 pėdų augščio *7Cp iki C O OK 
kainos nuo ■

(Ketvirtas augštas)
Kalėdų vainikai nuo 10c 
iki 15c ir
Ruscus, raudoni ir paauk- 4
suoti, pakelis > ; I
Poinsettas, dideli, šiame išpąr- 4 J? p 
davime po ' ** JvU

26 šmotų sidabriniai daitkai: 6 
šakutės, 6 peiliai, 6 maži šaukš
tukai, 6 dideli šaukštai, 1 šaukš
tukas dėl cukraus, 1 peilis dėl 
sviesto, gražiame baksely, pa
prasta kaina $12.75 $9.95 
darban po

ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis rai dindi 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra-

Gaunamoa

Druskinyčios ir Pipirnyčios
Druskinyčios ir pipirnyčios, sida- 7Qp 
brines, specialiai ■

Teoletiniai Kompletai
Mavis, talcum pauderis <Į* 4 QQ
dabar po
Bakselis dėl Sidabrinių Daiktų

Paauksuotas pilkas ir baltas šilku QQp 
išmuštas, šniūrinis kraštukas, tiktai ’iJUv

t
 Dabar mes ką 
t>k aplaikeme 
nau ją tavorą tie 
šiai iš New 
Yorko žemiau
sioms kainoms, 
naujausi styliai 
moterims,, mer
ginoms dresių 
ir kautų ir vai
kams. šiame iš
pardavime mes 
duodame dova
nas toms kurios 
perka nemažiau 
kaip už $7.50— 
viena pora Šil
kinių pančiakų. 

Dreses išsiūtos karaliais tik $16.75. 
Jus niekad nematėte taip žemoms 
kainoms.

Ateikite! Busit pilnai užganėdintos

“KRIV ULE”
Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės ir visuomenės gyve

nimo mėnesinis žurnalas.
Jei nori pažinti Lietuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenės veikė
jus skaityk “KRIVULĘ”,

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo 
valstybės ir 
“KRIVULĘ”/

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus musų kaimynus ir drau- 
jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa tai rasi

Kuo pasibaigs Požėlos 
ristynės

šiandie atėjo diena, kurioj y- 
ra didelių abejonių laimėti Ka
roliui Požėlai ristynės. Alex 
McMarsh yra pagarsėjęs airių 
tvirtuolis.. airių bulium vadina
mu. Jis sako, kad jam tik Lai
kos su Požėla. Jis tvirtina, pa
baigai Požėlos pažangumą ir pa
guldyti jį aukštyn kojomis.

Joe Wallace, piktasis stock- 
yardų galijotas nori iš Roselan- 
'do čempiono, p. Norkaus, padar 
•ryti kulį šiaudų. Esą tas “se
nis” nesmarkaus daugiau.

^Smarkusai Paulsonas, kuris y- 
ra žinomas ristynių vanagu, su- 

‘siteirs su New Yorko milžinu 
Jack Sherry. Visi ristikai ^ra 
geram stovy ir kiekvienas tvirti- 

’na likti laimėtojąis. Tikėti jais 
'negalima, reikia patiems persi
tikrinti. Mes juos pamatysime 
šį vakarą, C. Strumilo svet 
selande.

Cukrinyčios
Mm. puauksuotos čir
krynyčios, su padėjimu 12 šauk
Stelių-

$3.79 14 karato žalio au\so 
pinigais, arba išmokė
jimais.

Mes importuojame deimantus, todėl mes galime par 
duoti jums 25% pigiau negu kiti šiame mieste. Atei 
kitę ir pasirinkite patys..

Musų krautuvė atdara kas vakaras iki Kalėdų

Pirkite čionai ir sutaupykite pinigų ir mokėkite kaip jums patinka1 — 
cash arba lengvais išmokėjimais.

HANKAN JEWELRY CO., Ine.
2209 W. 22 St., netoli Leavitt 

Mes pritaikome akinius moksliniu1 hudu

DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikraštį

“ŽIEŽIRBĄ”
J j leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba’

Išeiną kas mėnuo Kaune.
KAINA: Amerikoj

Lietuvoj

W (ŽjPyĮ./^FrI Simus dabar pripažino, kad
|jo tėvą nušovė prohibicijos a- 
gontai, kurie negavo kyšio. Tė- 

W X vas su sunurn dirbo munšainą 
AMlrl J (Vieno teisėjo garadžiuje. Beve-

žant tėvais tapo sugautas. Agen- 
Teoletiniai Kompletai tai pareikalavo $5,000. Jis gu- 

.'4 šmotu teoletinis koiDnplotas, tiko duoti $1,000, bet paskui ne- 
rn.Kmiintus nu sprendęs, l<a.cl suirntnsiMkais .gražiame baksely išmuš- ’ . * _ ’ ’.
tu sudeklu, paprasta kaina X munšamas nėra tiek vertas, 
$15.98, specialiai C i O C|Q 
dabar tiktai ✓

Su Bohemian 
importuotais a- 

:<*!!|wn piniais ir gela-
tina, 1 setas 
$L0(). 1 tuz. se- 

PK-i. $10.50. Pa-
"■''mk B bandykit šj svei-

gėrimą. Prašy- 
' kit jūsų groser- 
>ninko, kad gau- 
tų jĮ dėl jūsų.

Mes dastatome Į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

‘pTecious

i
v - • : ' hi > l •< t.■
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Lietuvių Rateliuose.
Neužmirškite Vilniečius
-/.• Kalėdose
Kalėdų šventėms atėjus mes, 

kaip ir paprastai*; ėsame, malo
nesni, duosnesni, 
pasveikinimus ir dovanas, sąvo 
mylimiesiems bei artimiesiems. 
Prakilnų ir šventą darbą atliktu
me skirdami kad ir nedidelę au
ką savo broliams vilniečiams, 
kurie badą kenčia ir žųsta sun
kioj lenkų nelaisvėj, kalėjimuo
se'.,;,' * r - b

Naujiėhięčiai ir kiti geros šir
dies žmonės'.padarė pradžią šiam 
darbui. Meldžiame ir Jus prisi
dėti prie šio prakilnaus tikslo.

Suaukoti pinigai bus’ telegra
mų pasiųsti Vilniečiams dar 
prieš Kalėdas, taip kad pinigui 
pasieks Vilnių švenčių laiku.

Norintieji prisidėti su auka, 
meldžiame kreiptis į “Naujienų” 
ofisą ir klausti M- Jurgelionienės 
ar V. Ručinsko.

siunčiame

—Rėmėjai

Jono Butono koncertas
Lzvą.kar, Bohemian-American 

salėj,/.įvyko sugryžusio iš Itali
jos dainininko Jono Butėno kon
certas. Jis prieš gryšiant Itali
jon, kuč'jT ra, pakviestas dai
nuoti, rodos,. Milano operoj, kon
certuoja po visas didesnes lietu
vių kolonijas ir, žinoma,(begalė
jo aplenkti Chicago — Amerikos 
lietuvių sostinės. Čia, kaip pri
dera sostinei, turėjo būti jo di
džiausias koncertas. Bet išėjo 
visai kitaip- Oras pasitaikė taip 
biaurus, liiundra — kad nė pės
čiam nebuvo galima, nė važiuo
tam. Todėl ir koncertai! susi
rinko patys labiausia užkietėję 
muzikos mylėtojai, kurių nuo 
panašių koncertų niekas negalė
tų sulaikyti — viso apie 209 
žmonių.

Koncerto programas^ kurį be 
paties dainininko, padėjo išpil
dyti smuikininkė Leokadija Sa- 
bonienė ir pianistas Jonas By- 
anskas, buvo labai geras- Pats 
Butėnas padainavo keliolika dai
nų lietuviškai ir italų kalboj (pa
starosios daugiausia iš operų). 
Jo balsas gražus ir aukštas; vie
tomis gal kiek ne visai tyras, 
bet malonus; interpretacija ir 
dikcija taipjau gana geros. Tai 
yra pirmaeilis lietuvių daininin
kas, turys jau veik piinai išla
vintą ir gerai valdomą balsą. 
Kas jį girdėję pirmiau, sako, kad 
jis padarė didelį progresą besi
mokindamas Italijoj: jo balsas 
pasidarė* daug malonesnis ir 
lankstesnis. Nors šį kartą jam 
teko dainuoti nepatogiose sąly
gose — apatynėj salėj, kada la
bai slopinamas balsas.

Leokadija Sabonienė puikiai 
išpildė smuiku keletą gana sun
kių dalykėlių. Tai yra žymiau-'• išsireiškė, kai] iki naujų metų į 
šia musų smuikininkė ir smuiką Kliulią yra priimami nauji na- 
ji valdo ])uikiai. Bet nemažiau 
puikiu pianistu pasirodė4r p. 
Byanskas. Jis ilgi skambino pia
nu porą dalykėlių 
puikiai-

chicagiečiams labai pravartu bu-1 
tų užgirsti p. Butėną dar kartą 
dainuojant. , I

D jaus nerasi. Iš tokio džiaugsmo ’isspręsti ciupros. Tos neišspreų- bu dovanas ima. Vargdienis 
‘du dė, tąi stvertųsi kumščių, nuo mano kunigo papirkimas jam 

"• kumščių pereit,a .prię '‘ bonkų ir Dievo apveizdą suteiks. Arba
18 gatvės apiehnkė

'L______ ‘..ik

T

—Dykūnas.

Roseland
Kliubo susirinkimas.

>1.
■' 5

kam*Gruodžio 14 d., Aušros 
bariuose, įvyko kiePivių Imprc- 
vement Jr'Benefit Kliubo prieš- 
metinis.susirinkimas. Jis buvo

Teatrališko Kliubo “Lietuva” 
vakaras Areštavo laidotuvininkus. — Ir 

kitokie slaunųs 'prietikiai ir vi
sokie “cudai.”

ši kolonija yra toli atsilikusi 
nuo kitų lietuvių kolonijų Chica
goje. Gal tik Town. of Lake ga- 

O kur didesnis

sušauktas atvirutėmis ir į jį at- kliubas, pagalba 
silankė pusėtinai daug narių. Iš 
valdybos raportų paaiškėjo, kad 

ynirė sekantys kliubo nariai: Ža
limas ir Stulginskas. Sąryšio 
delegatas pranešė, kad Sąryšis 
gerai dabar stovi finansais, turi 
ižde apie penketu šimtų dolerių; 
yra dar rengiamas vakaras jo 
naudai.

Bendrovės atstovas pranešė, 
kad bendrovės . priešmetiniame 
susirinkime nutarė kreiptis į 
draugijas laiškais; kad jos para
gintų savo dalininkus atsilanky
ti ant metinio bendiųVęs susirin
kimo, kuriame bus ’šdųo as pil
nas raportas iš bendrovės šių 
metų veikimo. ' ki

Kpmisija, kuri rūpinosi suvie
nyti pašelpines draugijas, pra
nešė, kad didžiosios pašelpines 
draugijos tam esančios priešin
gos; kai kurios savo susirinki
muose pareiškusios komis, buk 
butų didžiausi betvarke, kuomet 
visos pašelpines draugijos susi
vienytų. Ta komisija darbavosi 
per ištisus metus, bet ji negalė
jo atsiekti savo tikslo. Tai pa
čiai komisijai yra pavesta paga
minti naįują konstituciją Kliu- 
bui; pagal naujosios konstituci
jos nariai bus priimami nuo 18 
metų amžiaus/

Tapo išrinkta valdyba 1925 
m., kuri susidės iš sekančių as
menų: Pirmininkas A. Kuprei- 
šis, vice-pirmiuinkas J. Kirkus, 
protokolų raštininkas J. Tama
šauskas, finansų raštininkas R. 
Mikšys, iždininkas A. Tumonis, 
tru s tįstai V. Mažėda ir S. Gus
tas, kasos globėjai.B. Gužįnskas, 
S. Pocius ir P. Gužinskas. Są
ryšio delegatai R\ Mikšys, I. Sir- 
biskis ir P. Gužinskas. Bendro
ves atstovas J. Tamašauskas, 
knygius R. Mikšys. Nutarė su
sirinkimus perkelti iš antro sek
madienio j pirmą antradienį. 
Metinis susirinkimas įvyks po- 
senovės todėl, kad atvirutes jau 
išsiuntinėtos nariams. Nutarė 
surengti vakarėlį Kalėdų vaka
re su lietuviškais šokiais. Tam 
išrinkta komisija, kuri rūpinsis 
jo rengimu. Nutarė narius pa
kviesti į vakarėlį* atvirutėmis. 
Buvo pakeltas klaiusimasi, kald 
būtinai reikalingas koresponden
tas, kuris aprašinėtų kliubo su
sirinkimus ir parengimus; po ap
kalbėjimo tapo išrinktas kores
pondentu J. Tamašauskas. Jis 
instruktuotas rašyti i visus laik
raščius.

Pabaigoje susirinkimo nariai

Sckmadieny, gruodžio 14 d., 
School Hali svet., Town of 
Lake reatraliskus Kliubas “Lie
tuva” vaidino penkių veiksmų, 
astuonių atidengimų istorišką 
tragediją “Živile”. Retai kada
pasitaiko matyti tokius kaip Ii jai prilygti, 
šisi veikalas “Živilė”. Tai yra tamsumas, ten didesnis girtavi- 
didelis veikalas, kuris veika- mas, o kur girtavimas — ten 
lauja artistiškų spėkų ir dide- jau visko būna. Ypač tamsi ta 
lio prisirengimo. “Lietuvos”, dalis šios kolonijos, kuri gyve- 

t savo režisie- na “už geležinkelio” — apie 14 
riaus p. J. J. Zolp, lai padarė. Place, taipjau apie Canal ir Jef- 
Turėjo pilną svetainę publikos, ferson gatvę. Ten vien gatve 
kuri nuo seniai geide pamaty-1*ndamas visokių “eudų” pamaty
ti ir pasidžiaugti šiuo istoriniu 
iš Lietuvos gyvenimo vaizdu.

Vaidintojai, matyt, buvo 
rinktiniai, kad tiktų geriausiai 
Karijotas, (lietuvių kunigaikš
tis, buvo J. J. Pelekas. Jis yra 
geras vaidyla ir gerai vaidino, 
tik balse buvo daug trukumo. 
Kalbėjo lig sau vienas, lig su
rūkyta burna. Živilė, jo duktė, 
p-le S. Bajorinaitė visais žvilgs
niais i 
puikiai 
garsiai kalbėjo, 
liūdnume. . 
šiame veikale. Pora jus, jos 
mylinčiausis, buvo p. J. J. Zalp. 
Jis savo vaidinimu papuošė šį 
veikalą. Aldutę, Živilės draugę, 
vaidino p-le 
Ji nors jauna

stengiasi jausmingai 
Ji buvo labai savo

Rigimundas, Porajaus 
bičiulis —• F. Vaišvilas. Jis 
kas kart vis geryn eina ir šio
je rolėje atsižymėjo. Vaidyla, 
kunigas — F. Stasiulis buvo 
lokiu, kokio chicagiečiai nėra 
malę. Jis puikiai išpildė savo 
rolę. Gražu ir juokinga žiurė- 
li, kuomict matai kaip, rodosi, 
tikras prabaščius, nusipenėjęs 
dvasiškas tėvelis su dievo pa
gelia nori nubausti Živilę. — 
lyiidefįinbi. Borleslovb^, 'lenkų 
rai torius — F. Raila, buvo 
puikus, nėra ką jam užmesti. 
Zbignieviis, Jo A.
Vasil labai tiko ŠaTp viršinin
ko bičiuliui; jis gerai vaidino. 
Ivanas, gudų 
Vilimas, buvo 
karingas. Jam. 
lės. Dimitras, 
P. Mikolaitis, buvo žiaurus 
rininkas, kuris savo drąsa 
sižym^jo. Terla, gudų 
kas 
svarbią rolę ir

pirmiausia “pasičestavojo” “č 
syk virta ir pasaldinta” naminė- 
le- -

Išvažiavo, y Bet pirmiausia su
tarė užvažiuoti į “tavorščiausv 
namus — ne, ne, — tik tikėtus 
pasiimti. Kelio gerai nesimatė, 
m galvoj irgi kipšas raudonąjį 
kazoką šoko. Ir a^sitik(| tąlp, 
kaip rusanU Sevostopoly. >

Sakoma, kad kada Sevostopo- 
lis buvo apgultas, tai surinkta 
didelį buri rusų kaimiečių “no- 
vobiancų” ir pasiųsta juos Se- 
vostopalin. Vedė juos oficierius. 
Nfctoli miesto sustojo:

—Zdies myny, — įspėjo 6fi- 
cierius.

—Začem mimo, idem priamo, 
atsiliepė kaimiečiai ir nuėjo.

Tik urnai pasigirdo trenks
mas ir ėję “priamlo” išlėkė į orįį. 
žiuri vienas išlikęs kaimietis, ir 
stebisi: /

—Smotri, gdie Trafim, a gdie 
evo galova!”

Taip ir čia. Valiavo, važiavo 
ir privažiavo 18 ir AU/nion Avė- 
Reikėjo suktis, bet kam suktis 
ratu, kad galimą suktis ' “tie
siai.” Ir pasisukę. Urnai pa
sigirdo trenksmas. Musų 2‘ta- 
vorsčius” sustojo ir žiuri: vienas

ti: tai per langą tau ant galvos 
bonka užkris, tai langų stiklai 
sužvagės, tai urnai bonkos apie 
tavo galvą pradės lakstyti ir 
sproginėti ant šalygatvio, kaip 
kad Franci jos laukuose grąųą- 
tos, tai vėl pamatysi svirduoliu- 
jančią ir besikabinėjaučią už
tvorų kumutę. y O namuose? Į 
namus geęiau ne neik: labai lai- 
mįingas busi jei išneši sveiką pa- 

atsakė savo rolei ir ją’kaušį. O jei moki gerai.mun- 
i išpildė. Ji aiškiai ir šainę traukti ir. jiems patiksi, tai., VV1CV1MO DttOWJW

tarsi bangavo ^au J/e tokių dalykų, raįag vienur lekia, kitas kitur

puodų, ndo Vonk'iį -L_ prie 
vai žipo k.uę butų apsistoję, bet 
biesąs papvlniojo “mėlinsulius-” 
Tie pasičiiiė visą ginčą, o kartu 
ir^ginčytojus su savim ir išsive
žė į “šteišiną.” Neužteko vieno 
vežimo, ręikėjo šauktis ir kito, 
taip didelis buvo tas ginčas.

Taip tai laidotuves teko baigti 
šaltojoj...

----- o-----
Taip, taip, čia būna visokių 

prietikių, visokių “eudų.” -Kas 
juos suskaityti ir aprašyti bega- 
i! Gal tai galėtų padaryti žak- ! 
rastijonas, kuris turi labai’ mo4 ' 
kyta galva, bet kur/man hemo-j 
kytam tolų darbą dirbti! Taigi 
— iki pasihtatymo. j

—Viešintiškis.

Die

Žmoniškumo šaliniu 
karos

vaidinti

Ji buvo žvaigždutėj^^ šiltoj stūboj tavo ausys 
■ pradės raudon'ųdti.

—i—o......y- ■

Aną* dieną kipšas papainiojo 
mane ant 14 PĮaceČten kur-nors 

V Butkevičaitė*;apie Jeffersoną.’, Einu susitrau- 
lošėja, bei nudy-,kęs- Tik umai langai

i džingt. Vos spėjąu.pasitraukti, 
kaip laiptais išsirito keturi vy
rai, vos ant manęs neužgriuvo. 
Išbėgo viduryn gatvės ir ėmė 
vanotis, teisingiau trys vanoti 
vieną. Du dar šiaip taip, o tre
čias tai nė ant kojų nebepastovi, 
bet vistiek, kad ir griūdamas, 
siekiasi šerti. Įbėgo mušama
sis į gretimą sankrovėlę ir šau
kia:

“Polic, polic, pašaukite polic,” 
o visas krauju aptekęs, iš jo ki- 
šeniaus gi išsirito bonka mun- 
šaino.

Bet “polic” budri, nereikėjo ir 
šaukti — pati atlėkė- Atlėkė 
“aniolai sargaį’,' dideliam veži
me, tik ne balti;* o mėlinais rū
bais ir visus keturius savo aukš- 
čiausion globon pasiėmė —• pa
silsėti, o paskui už ramią ar ne- 
’amią nakvynę riębiai užsimokė
ti.

karvedis 
energingas 

tinka tokios
jo draugas

ir
ro

——Oi----
Jei nueisi i Maxwell policijos 

teismą, tai kasdie ten lietuvių 
rasi. O pirmadieny tai žmonių 

(pilna kaip per ' atpuskus pas 
Jos 5>uvo Maušą. Pakampiais gi pilna vi- 

atsakančiai prisirengęs. Jo vai- sokįy “nočynų,” ir iš visur smir- 
ir J,s da nepakenčiamu raugu. O kler-

ka
ži t- 

šalinin- 
Vaišvilas, ' vaidino

Numanau, kad kilnios šie-, 
los asmens nenori, kad /kas- 
juos gundytų arba prikalbinė
tų gerai artimui dgryti. Šaypš 
jauslios sąžinės ra gi n a mį— visi 
žmoniškumo šalininkai arba 
filantropai, ieško progų ne
laimėn patekusius sušelpti-sura- 
minti. Visokie labdaringi dar- 

Atvažiavo dėdės, pažiurėjo įp)ai h’d* i žmoniškumo to-buly- 
“tavorščių” su “tavorška” ir nu-1 bę. 
sivežė, bet ne pas bolševikus, o ji turintis 
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vienas fenderis nulėke vienon 
pusėn, kitas kiton, kitos dalys 
vėl kas sau išlakstė- Apkolie- 
čitas liko ir kitas automobilius.

sąvo kontr-revoliucionišką kon
certą, kur vyriausiu solistu yn 
“Uis honor.” i

AtvAžiavo “tavorškos” vyras, 
susirinko dar niekurius sveikus 
šriubus ir keletą blekų ir nuva
žiavo -sau sKųsdamasis:

—Pati kaip pati, Bet gaila au
tom,obi liaus.

------- O--------

Porą dienų atgal “ant aštuo
nioliktos” laidojo, laidojo vy
rą. O kaip gailiai verkė jo pa
ti! Taip gailiai raudojo:

“Meilausiąs mano,-palikai ma
ne vieną našlaitėlę; kur aš dabar 
pasidėsiu viena vargdenelė be 
tavęs; kas mane dabar surar 
mins: gal tik juoda žemelė-”

Sakau, taip gailiai’ raudojo, 
kad net ir man trys ašaros nu
riedėjo per “raudonus skruos
tus” (tikrus, nedažydus).

—žiūrėk gi kaip ji gailisi ir 
verkia savo burdingieriaus: gera 
žmona, —- šako viena kumute 

, kitai.

—po šio pasaulio vargų užbai
gos gaus auksinę karūną
danguje padėvėti. Na lai sau 
žaidžia, kaip kam patinka
Amerikoje. Mano lietuviška 
siela skrieja ten toli į Vilnių 
ii- pavergtųjų musų brolių 11? 
kimą, noriu vaidentuvėje. si# 
prasti, regėti ir atjausti.' $tdi 
nepilnamečiai licii’iviąi jaun^ 
kaičiai —(6 7—8)'šeštos, sep
tintos, aštuntos - gimnazijos J • • , t (f t * •klasių mokiniai, už tai kad sa
voje gimtoj^' tėvynėje, išdrįso

Džiaugiamės, jeigu pasi-
i žmogus išvirkščia.^- 

kailiniais ir (lapine kepurę ,čkd 
vįs nešioja vaikučiai^,žaismių 
ir saldainių Rali^ų1 seni nu
duodamas. * 'fe-Puiku, kuomet ilovanos duo
damos net pasiturintiems—sa
ve. gerbtinųjų malončn per
šant. > ...

1 »agi rtina, k uomet jvisi-' & -i: 
kintieji savo tikybos vadui su
deda gausingas “kalėdojant” 
dovanas duokles, aukas.

šitą margą labdarybę jaus
mais, bet ne protu tvarkant, 
susidaro dažnai tvirkinanti pa
sekmė. Aplie tvirkinančiųjų 
pasekmių apšlj; nebandysiu bei 
apsistoti. Žinau iš mano my- 
limfaurtos motinos pasakoji
mų, kaip Lietuvos elgetos ap- 
k aibėj i m a is-tyčioj imi(is plri vers
davo ūkininkus jiems ne duo
nos, bet didelius mėsos šmo
tus duoti....-žinau ir Chicagoje, 
kaip kelių dešimčių tūkstančių 
dolerių turtuoliš-kunigas iš 
našlių ir vargingiausiųjų šeimų 
“kalėdodamas” išmaldos — ar-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

H*,
■

♦

JUOZAPAS SAMSON
persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 d „1921 nu, 9;30 
vai. vakare, sulaukęs 36 imlų 
amžiaus, nevedęs. Paėjo iš 
Lietuvos . iš Bamigalos mies
telio, Panevėžio apskr. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Pa
liko Amerikoj tėvą, o Lietu
voj motinų .ir seseri Antoni
juj. Kūnas yra pašarvotas 
pas graborių S. P. Mažeikų. 
Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 22 d., 1924 m. pir
mą valandų po piet iš grabo- 
riaus Stanley P. Mažeikos, 
3319 Jj. Auburn Avė. įstaigos 
į Tautiškas Kapines.

Nuoširdžiai kviečiu drau
gus iiy pažįstamus dalyvauti 
laidotuvčse.

Lieka nulindęs Tėvas.

3

/■

difiiinas yra pagirtinas i" 
parodė savo gabumus. Senis 
tarnas — J. Parkauskis, bi^vo 
artistas. Jis puikiai mokėjo nu
duoti tarną. Iš jo lošimo, nors 
,be kostiumų ir grimo, kiekvie
nas galėjo pažinti tarną. Lie
tuvių kareiviai) buvo specialiai 
surinkti, kt 
rus balsus, 
navo “Prie 
prie taurių 
Ząlp buvo
pirmas uždainuoja, o paskui vi
si atkartoja. Publika džiaugė
si jų dainavimrt.

šis Teatrališkas Kliubas “Lie
tuva” kas kart vis ^tiprėją. Jį 
r. m i a Amily Kliubas ir visi 
kili pavieniai, kurie tik tuęi 
dailės gabumus ir pašaukimą 
tarnauti šiai prakilniai idėjai.

—Rep.

kas skaito:
“Girtavimas,” >
“Muštynės,”
“Munšainas.”
Teisėjas gi trumpai ir monoto- 

miškai atsako:
“Twenty five

cosbs.” !
moja, bet kiti tos nebaigiamos 
litanijos žodžiai Hesikcičia.

-----o-----  - '
Kitą dieną vienas “tavorščius” 

nuvažiavo į svečius, kur slitarė mis, 
visi važiuoti i bolševikų koncer- to galo suruktos triubelos. Par 
tą. Tie visi reiškia ne yisus, o sinuse tų‘ 
tik patį tavoršcių, šeimininkę savo ašar

ONA BERžINSKIENe 
po tėvais Beinoraite

I Persiskyrė su šiuo pasauliu utarninke, gruodžio
I 16 d., 1924 m. 6:09 iš ryto po sunkios ligos sulau- 

. kus 54 metų amžiaus. Paėjo iš Kauno vedybos, 
Raseinių apsk., Viduklės parapijos. Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Amerikoj paliko vyrų An
tanų, keturios seserys ir du brolius, o Lietuvoj 
seserį.

Laidotuvės įvyks subatoj, gruodžio 20, 1921 
m. 8:30 vai. Iš ryto iš namo 6159 So. Artesian 
Avė. į Šv. Kryžiaus Bažnyčių, o po pamaldų į šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai kviečiu visus gimines, draugus 
| ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

N uliudes
ANTANAS BERŽINSK1S.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

THE GEEVUM GIRLS

tik patį tavoršcių, 
kur svečiavosi iv šeimininko au-

s” ir “tavorška?” .besikalbant apie velionį iškilo 
svetimas automio- -ginčas — apie velionio gerumą 

Ginčų turėjo

Jie gražiai sūdai- 
taurių aukštaičiai, 
žemaičiai.. .” J. J. 
jų solistas, kuris

‘ašarų” ir ėmč plauti, 
’S Plovė tiek, kad vi

si “pavargo,” o ypač našle, toji

i

ir tai labai 
Be to jis puikiai paly

dėjo pianu visame koncerte Bu
tėnui ir Sabonienei.

Butų labai gerai, kad p. Butė
nas dar vieną koncertą duotų 
Chicagoje. Tai duoti/“*]progą už
girsti p. Butėną tiems, kurie no
rėjo jį girdėti, bet negalėjo at
vykti dėl biaurumo oro, ar bū
dami užimti prisirengimais prie 
švenčių. Kad ir Chicagoje, to
kių koncertu labai retai būna iv

($22 inirčiŲ nuo n hoop- 
ing kosulio

—Geras bprdingieriu®, — pik
tai atšauna kitd. — Tai jos tik
ras vyraą tik jis gyveno pas ją 
ne kaip vyps, o kaip burdingie- 
rius, o v^/ą tai ji kitą buvo pa
siėmusi, žiūrėk, aną, ką sale jos 
klupo.

Reiškia, jau prasidėjo... Bet 
visgi velionį išvežė bažnyčion,

.. .. , paskui i kapines ir palaidojo
.... _ . .... kaip prideda su visomis baf-Skaitlines kartais ivai-i .. _ .v.., - . „, .nytmem'js iškilmėmis.

Sugryžo iš kapinių visi apsi
ašaroję. Reikia ašaras nuplauti- 
Kuogi nuplausi, jei ne “ašaro- 

t ik tomis ką išvarva iš ki-
riai už vieną doleri, kurie neturi 
daugiau 35 metų, todėl jie pasi
žadėjo gauti kelėtą desimtų nau
jų narių iki Naujų Metų.

Susirinkimas buvo ramus, įs
keltus klausimus svarstė rimtai 
bejokių užsivarinejimų.

L. I. ir B. Kliubo 
korespondentas.

\\huoping kosėjimas yra 
šiai nepakenčiama kūdikių liga ir 
viena iš pavojingųjų. Yra rapor
tuota 6822 mirčių | vientisi melus 
Jungtinėse Valstijose nuo tos ligos. 
Nėra gyduolių nuo svhooping ko
sulio, jis begalo kankinti kūdikius, 
liet pagrlbų galima suteikti ir ligų 
galima sutrumpinti. Keletu lašų 
Dr. Drake’s (ilesseo greitai praša
lins nors ir didžiausi kosėjimų ir 
jeigu duosite reguliariai sutrum
pins ligos atakas ir pagreitins pa 
gijimų. Jos yra rekomenduojamos 
daktarų ir parduodamus aptieko 
rių su pilna garantija užganėdini- 
uio — 5Vc. butelis-

IBIS OUCHT TO LAŠT Ml. FOI? l NTUrt 
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tomobilius; palies šeimininko— jau ir ant kojų nebegalėjo pa
kam jo reikia, ar neužtenka, kad1 stovėti. Beplaunant ašaras ir 
yra tavorščius 
O jei dar yra ;
bilius, tai — nė Rusijoj tok^ro- 'ir kitus dalykus.
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Lietuvių Rateliuose ^•ali pasakyti. Nepamatuotos 
kritikos paeina nuo to, kad ko- 

Į respondentas tik pamatė pasiro- 
. v !džius lošėja scenoj ir nepatiko(Tašu nuo 7-to pusi.) i. , ... , 1K 1 z jam, jo, lošėjo, ypata (čia dau

prieš pavergėjus lenkus pasisn- giausia vadovaujasi luomu) na 
kyli lit luviais. o no lenkais ir žino, kati jau negerai loš. To- 
esą ir kati Vilnių ir Vilnijos liaus neseka lošėjo vaidinimo, j 

. kraštą drįso lenkų akyvai^do- Mat tokioj, kaip Algio rolėj tu-] 
j*? Lietuva vadinti, o save ne retų būti neatbūtinai koks nors 
lenkų, bet Lietuvos piliečiu va-.“inžinierius,” o ne dailydė. Kas 8Uu 
(lino užtai, tapo net (8) a&- link gerbiamos M. Dundulienės:’ 
tuoniems metams sunkiųjų turiu pasakyti, kad tai viena iš; •• 
darbų kalėjiman “nuteisti” jr gabiausių režisierių ^Tiieagoje, pranešimai* tah!
šiandien-- jie ne vien- -nešva-, kiek aš visus pažystu. (Aš to pranešimai'
riaušių gyvių- 
kfik.ii mušami, 
du marinami, 
slėgti liauk ia, 
širdys ir užjaus,

Kiek nekalčiausiu ir 
kart geriausių 
nukankintais... 
mirtimi. Lenkų

Pranešimai
Kas, ka, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIM V TAISYKLES

ir

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

įie ne vien—fliešva-i(kiek aš visus pažystu, 
graužiami, bet nepripažystu, jei ir yra kur ga 
niekinami, ba- bus režisierius, 

ir dvasioje pri- veikia ir rieks 
kol labdarių ir nesiskaito).

įdulienė “kanda
vien- kramto. Kas iš to kuomet kiti 

lietuvių likosi' režisieriai pavydi jai, bet patys 
mirė didvyrių bijosi didesnių veikalų stvertis, 

kalėjimuose šiokiais, tokiais, mpnkey biznė- 
kankinamųjų, bet dar nemini- Kais užsiima, kurie nieko gero 
šiųjų lietuvių Kalėdų šventės, publikai neduoda.
liepa linksmins...

Už ką musų jaunikaičiai tu
ri lenkų pragare kentėti.! Uiž 
tai, kad jie savai tautai ištiki
mi! Už tai, kad jie mylėjo sa
vo motinos dainelėmis auklėtą 
kalbą ir savąją tautą, labiau 
negu simiguriavJmą! Išsižadė
jusioms, lietuvybės, lenkai 
bent Poznaninje ar Galicijoje 
duoda Kuosai gyventi Tr už
darbiauti. Musų jaunimas — 
kurie gynė liictuvybės teises, 
visos Lietuvos garbę likosi ap
galėti, pavergti ir nūn kauki- /^as* 
narni.

Ar mes* visi juos atmename 
ypatingai Kalėdų laike? Jeigu 
atmename 
apgyn ime 
mes jiems 
reiškiame? 
kia mokinti, 
kiuoso įvykiuose elgtis, 
visi, kurie norime 
linksmumo kalėdų 
teikti pirmiausia 
Suvalkijos —pavergtųjų lietu
vių lenkų kalėjimuose kanki
namųjų —palinksminime susi
rūpinkime.

Vienas labai daug- patyręs 
geras lietuvis man pakišo min
tį, kurią čionai su visais pra
kilniais lietuviais dalinuosi: 
“Vilniaus Vadavimo Komitetui 
įteikime Kalėdų dovanoms pirk
ti pinigėlį, o V. V. Komiteto 
kvitą duokime tiems, kurie ga-

bet jis nieko nė
jo nemato, tokis 
Kuomet M. Dun- 
kąsnj,” ji ir su

O Dundulie- 
Įnė stengiasi visuomet ką nors 
gero patiekti atsilankiusiai pub
likai ir tas jai sekasi. Kas link 
kokių ten “anekdotu,” tai tik 
ypatiškas užsipuldinėjimas, nie
ko aktiško. Patį veikalą gerb. 
korespondentas daugiausiai kri
tikuoja dėlto, kam numarina ir 
vėl prikeliama. Tai visai bepras
mis užmetimas. Netik kad see- 
,noje gali numirti ir vėl keltis, 
bet ir kasdieniniame gyvenime 
daug-daug kartų tokių atsitiki
mų būna; tai papraščiausias da- 

As turiu pranešti gerb.
i korespondentui, kad Giedrutė 
nenumirė, bet tik apalpo; kodėl 
to negalėjo ponas “Dykūnas” pa
stebėti? O veikale irgi nero
doma: “numirė.” Ir kodėl gied
rutei neapalpti? Ji pametė vai- 
deliutes ir savo tikėjimą, ir nu
ėjo apsikrik.štyjo; atsižadėjo sa
vo tėvų tik vien dėl meilės prie 
Algio. . Bet kuomet juodu su 
Algiu vėl susieina ir išeina aikš
tėn, kad Algis jau vėl tapo Per
kūno garbintojas, o ji, Giedrutė, 
krikščionė, tarno momente abu
du atsiduria kritingoj padėty ir 
nesumano kas toliaus daryti ir 
abudu kai perkūno ištikti pasi
traukia vienas nuo kito, nežiū
rėdami kas aplink darosi, o Gied
rutė net nusisuka nuo Algio 
jausdama kaipo nusikaltusi, tuo 
tarpu Algį pagriebia kareiviai— 
šnipai, užėmę burną nudangina 
šalin- Algis nesipj|ešino ant 
vietos dėlto, kad manė, jog tai 
jo buvę draugai pagonys. Gied
rutė gi kiek sąmonę atgavusi 
atsisuka į Algį, o Algio jau ne
mato, jo nėra; ji pamanė, kad. 
Algis pats pasišalino nuo jos ir 
daugiaus nesugryš kaipo pas 
krikščionę; tuo momentu jai pri
simena visos jos padarytos klai
dos ir nuodėmės prieš savo die-' 
vus ir prieš patį vaidylą ir prieš | 
namiškius ir nežino ka toliaus 
beveikti, didelėj širdgėloj ir ap
alpsta. Tai papraščiausis daly
kas, nereikalinga nė Shakespea- 
ro j ieškoti. Algis gi pamatęs, 
kad jį pastvėrę turi šnipai pasi- 
liuosuoja ir sugryžta pas Gied
rutę; pamatęs jos suplėšytas 
drapanas (kaip Giedrutę ėmė 
apimti nerimastys, ji nusidras- 
kė niekurias drapanas), o toliau, 
pamato gulinčią ant žemės ir 
Giedrutę, manė, kad vieni vyrai 
paėmė jį, o kiti nužudė Giedru
tę. Matydamas paskutinę sty
gą nutrukusią, pats Algis nusi
žudo; ir daugiau nesikėlė (iki 

narys. reikej0 ra§yti atsakymą kriti- 
|kams). Suprantama, apalpęs 
I visgi atsigauna; tai kodėl Gied
rutė negalėjo atsigauti? Kiek 
atsigavusi apsidairo, pamato Al
gi gulintį sale jos, kruviną kar
dą rankose laikantį; griebia už , 
Algio krutinės, . bet pajaučia, 
kraują ir pamato, kad Algis ne
gyvas; paima jo kardą ir pati ] 

Kitas korespondentas savo ko- nusižudo. Visai naturališka. 
resnondeneijoj tarp lošėjų duo- j Autorius puikiai turi parašęs, 
da vėjo ir veikalo autoriui kam tik reikėjo gerbiamam Dykūnui 
tokį prastą veikalą parašė- Taip-(tėmyti veikalą lošiant. Veika- 
pat ne kaip paglosto ir gerb. re-Jas yra geras. Ir pasiteiravus,' ! 
žisorę M. Dundulienę. Lošėjams kiek mjan buvo galima pas atsi- 1 
tarp visų primetama ir Algiui lankiusius ant to lošimo, visi ti- 
sako: Nors Karlovas ir stengėsi krino, kad sulošta buvo visai ge- 
“kiek galėdamas,” bet neįsten- rai ir patiko visiems, 
gė parodyti tai ko reikėjo.” Ka- nusižudimo abiejų 
dangi korespondentas nepasako veikimas taisytinas. Tas ir pub- 
ko reikėjo parodyti, tai aš ir ne- , likai neramumo darė, tai 
klausiu.
lavo jis, Karlovas, parodė viską. 
Pasakyti: neatliko kaip reikia; 
visai lengva. Taip kiekvienas

j Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų. kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėniyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d_š. m. pra-
įeintiol /IoH»^ni'i * *y|«vj Vlt?*

pranešimai talpinami dykai, 
i apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuoDų, 
kliubų, chorų Jr ratelių sekantus 
lakatais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų sifsirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvąikščioji- 
mus ir lokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėiimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus

balių, teatrų
ti.škų apeigų (išskiriant liuterijas)
pinti laikraštyje.

I lž apmokamus į 
reikia mokėti 70 <;entų už .colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neapnibežhiojamas.

5. Apie kreditų reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti j sekamos dienos laidų turi 
but priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro. s

Liet. Vyrų Ir Moterų Pašelpinio 
Ivliubo priešmetinis susirinkimas 
bus. nedėlioj, gruodžio 21. 3 vai. 
Po pidu, paprastoj salėj. Bus rin
kimas naujos valdybos ir yra kilų 
svarbių reikalų.

—■‘E. Juozaitienė, rtut. rast.

IEŠKAU savo brolio Martino Bp 
keriu. Lietuvoj gyveno Šiaulių ap
skr., Pakapės parap., Pašiaušės kai
mo. Girdėjau gyvenąs Chicagoj, 
'To\vn o f Lako miesto daly kele 
tas metų atgal. 'Turiu svarbų rei
kalą..) i s pats tegul atsišaukia ar 
kurie žinote, duokite man žinot.

Ona Bekeriutė
(167 W. 181h St., Chicago

IEŠKAU savo dviejų seserų — 
Anės ir Marijonos Siskaičių. Iš 
Lietuvos paeina 'Tauragės apskri
čio, Naumiesčio miestelio. Prašau 
jų arba kas apie jas žino praneš
ti man, už ką busiu dėkingas. Tu 
rin iš l.ielovos labai svarbių žinių.

.lolčubas Si skus,
Milburn, W. Va., Box 58

M*.  .................... —« I, . «•>.■ .11^" — - I, '

IEŠKAI' savo dviejų pabrolių, 
Jurgio Ginočio; paeiba iš Lietu
vos Ginočių kaimo, Onuškio par. 
Keli metai atgal gyveno Chicagoj, 
North Sidčj. Taipgi ieškau P. Pa- 
vilionies, Andrižionių kaimo, Kvet
kų par. Seniau gyveno Brooklyn, 
N. Y. Kas apie šituos asmenys ži
no, arba jie patys Įiraneškite.

t Antanas Baublis,
1408 So. 49 Goųrt, Cicero, III,

IEŠKAU Levosės Dobravalskai- 
tės, paeina iš 'Telšių apskr., Pa
vandenio parap. Vedusi po vyru 
pavardės nežinau. 17 metų zkai gy- 

‘ |<as apie ją žino,
atsišaukia sekamu 
Dobravalskis, Už- 
Už venčio paršlas, 

Liihuania.

vena Amerikoj, 
arba ji pati, lai 
adresu. Stasys 
venčio dvaro, 
Šiaulių apskr

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsi vedimui merginos 

arba našlės, kad ir su 1 ar 2 vai
kais, nuo 25 iki 35 melų atnžiaus. 
Aš vaikinas, 38 metų amžiaus. Pla
čiau aprašysiu laiške. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

M. I). 'f. |
588 E. 152 St., Clevelanų. °h'n

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERĄ virėjų, $25 j savaitę. 
Lovų taisytojų, $li7 į savaitę. 
Merginų namų darbui, $15 į sa- 

kambarys ir valgis.
Irūtų plovėjų, $18 i savaitę, 
r■ * , : ■' . ;
Prie virtuvės, $3 j dieną. 
Veiterkų, $20 j savaitę, 
.lanitorkų dienomis, trumpo? 

landos, $12 j savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMEN’T 

AGENCY
.4191' S Halsted St., 2 augštas

Lovų taisytojų, $Iį7 į savaitę.JI. ’. ■ - •/ • * ■ - * •
vai t v, 

f ’.
Merginų j dirbtuves, $18 į savaitę
i>_A . -.i s.. d) O 1 .1! ~

va-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyry lan
gų plovėjų

World Wirtdow Cleaning Co.
62 W. Washington St.

" Room 21.

REIKIA PIANŲ SALESMANŲ
REIKIA jauno vyro tarpe 20 ir 3Q 

inett} amžiaus, kuris kalba lietuviš
kai ir angliškai. Patyrimas nereika
lingas* labai gera proga. Alga ir 
komišinus ir išlaidos. Vyras, gyve
nantis South side tegul atsišaukia 
vakarais arba dienomis.
STORY AND CLARK PIANO CQ.

11418 So. Michigan Avė., 
Roseiun<l

———• r...............———• —
REIKIA gerų sbormenų. Taip*

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARSIDiUODA grosernė; biz

nis geras; rtpiolinke apgyventa 
visokiu tautų.

41(17 S. Mtiple^’ood Avė.

PARDAVIMUI kampinė krautu
vė prie 48 ir ‘19 SI., 
vieta <lel aptiekos; galima 
užimti. Matykit savininką.

Wm. L. 'lamboiire
6 S. Crawford Avė.

Tel. Nevada 9356
_____________

EKTRA BARGENAS
Parduosiu pigiai bučernę ir gro- 

semę, cash biznis ir išdirbtas. Pi
gi renda, 4 kambarių pagyvenimas. 
Turi but parduota greitai. Pardavi
mo priežastis partnerių nųsuli 
k i mas.

258 W. 117 SI.
'Tel. Pullman 3077

NAMAI-ŽEME

(jcero. Gera] 
tuojau ■

Namai parduodami per 
teismą už skolas

Retos progos pirkti namus 
pigiau nei jų kaina.

PARINKTAS 
plytų namus, 
kambariai 
rių flatas 
pas,

kampas, presinių 
krautuvė, gyvenimui 

iš užpakalio, 7 kamba- 
viršuj, cementinis skle- 

lamlrės loviai, 2 k.frų gara- 
bargenas.

3001 Emerahl Avė.
Phone Roosevelt 163-M

PARSIDUODA 8 fialų mūrinis 
namas ant trijų lotų, du po 6 kam
barius ir 6 po 5 kambarius. Kaina 
$18,500. Cnsh reikia $2500.

808 N. Sacramenlo Blvd.
Tel. Vari Buren 2646

PARDUOSIU ar 
7 kambarių ir 2 karų 
extra lotas su dideliais 
medžiais. Mainysiu ant

mainysiu namą, 
garažas ir 
ir gražiais 
lotų South

5635 S. Turner
Tel. Republię 8528

PARDAVIMUI arba mainy
mui mūrinis namas su bučer- 
nč« bizniu, visų tautų apgyven
ta vieta, biznis gerai \eina, 4 
kambariai gyvenimui.

2701 W. 43 St.
—

jųjų tautos garbės 
pasišventimą— kaip 
savo užuojautą išr- 
Filan tropų nerei- 

kaip reikia to- 
Bct mes 

kam nbrs 
melu su- 

Vilnijos —

Prakalbos su peveikslais 
nedėlioj, gruodžio 21, 7:30 
Raymond Chapcl, 816 W. 
Malonėkite atsilankyti visi.

—Komitetas.

jvyks 
v. v., 

31 St.

Kristaus užgimimas. — Mokslo 
Draugų paskaitos sekmadieny, gruo
džio 21 d., 10:30 vai. 
mond Chapcl. 816 \V. 
So. Halsted St. I' 
m» redaktorius p. 
skaitą tema — 
mas. M tiži kalę 
pi klys muzikos 
aini n kas p. J. 
Ryanskas,

ryte, Rav-
31 St., arti 

Prelegentas Naujie- 
P. Grigaitis. Pa- 

Kristaus užgimi- 
dalj Įtrogram.) iš- 
mokytojas ir dai- 

Žitironas ir p. J.
pianistas.

—Mokslo Draugai.

Iškilminga vakarienė. — Ameri
kos Lietuvių 'Teatro Kūrėjų Sąjun
ga rengia iškilmingą vakarienę sek
madieny, gruodžio 21’ d., 7 vai. va
kare. Mildos svet., 3112 S. Halsted 
st. Tai bus susipažinimo meninin
kų ir jų rėmėjų vakaras. Atsilan
kykite.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
ištaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Pljone Lawndale 0114.

šiandien namai jau yra piges
ni, nors daugelis namų savinin
kų,tebelaiko kainas ir augštai. 

gi ir pagelbįninku. Kiti kurie qp0Kjn laiku kaip dabartinis iš- 
nemoka lo darbo, tegul neatsi-^ mintingai žmones kaip tik .jieš- 

kosi namų nusipirkti, nes tokiu 
lėtesniu laiku atsiranda tikrų 

į bargenų. Jei kada pasitaiko ge- 
I ras namas pirkti ant licitacijos

1 GREITU LAIKU mums yra Per teismą, tai labai dažnai ga- 
rcikalingas dreiveris kuris mo- I’ma to turėti ir geto uždar- 

‘ , Plačiau čia apie tą aiškinti 
neišpola. Bet kas norėtų pama- 

i tyri kaip juos galima pirkti, te
gul atsikreipia pas advokatą

Kleofą Jurgelioni,
3335 So. Halsted St., 

antras aukštas,
telefonas Yards 0141 

vakarais nuo 6 vai. iki 8:30 vai.

MORTGECIAl -PASKOLOS

šaukia. ( ,
Apex Iron A Melai Co.

321 W. 35 SI.

ANTRI MARGIRIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

į i ■ į.i .

MOKYKLOS
ketų tinkamai važiuoti ir turėtų 
šoferio laisnį.

738 W. 31st St.
Tel. Boulevard 9678

RAKANDAI

tikėlis”. Jeigu šitoji mintis 
ras musų nesugadintuose žmo
nėse pritarimo; . jeigu musų 
viešosios nuovokos auklėtojai 
teiksis, musų kankinamiems 
lenkų kalėjimuose — lietu
viams nuoširdžiai užjausti, tai 
Vilniaus Vadavimo Komiteto kvi 
lėlių vieni kitiems siuntinėji
mais įeis 4|madon”. Bent kartą 
lai labdarybė buvo tinkamai 
ir garbingai sunaudota. Vil
niaus Vadavimo Komiteto Val
dybos antrašais 117 N. Dear- 
born St., Room 707, Chicago, 
III. V. V. Komiteto valdyba 
skelbs visų aukotojų vardus ir 
pavardes ir kiek kas Vilnijos 
kankiniams aukojo. Gi aukos— 
bėgyje vienos savaitės surink
tos — bus, kas savaitė pasiųstos 
Kauno— Komitetui prof. M. 
Birž'škos ir doc. kun. J. Tu
mo vardais—lam tikslui, kam 
suaukotos... I
—Vilniaus Vadavimo Komiteto

L. S. J. Lygos lavinimos .susirin
kimas įvyks penktadieny, gruodžio 
19 d., 8J5 vai. vak.. Rąymond 
Chapel svet., 816 W. 31 SI. Bus 
skaitoma lekcija “šeimynos istori
ja”. Po lekcijos bus įvairus žaidi
mai. Visi 
k viečiami

$10 DOVANŲKas matėte šųvažinėjant žmogų 
1922 rn„ gruadžib 2 d., 2 vai. po 
pietų, ant 18 gtftfėŠ ir So. Halsted 
St. Mane suvažinėjo, ir pėthyčioj, 
gruodžio 28 d. Ini.š teismas. Kas ma
tėt malonėkit atsišatikti greitai, 
tani atlyginsiu ir (luošiu $10 dova
nu- i ,Juozopaš Andęokus, 

835 W. 341h Place, Chicago 
......................  . —• „„..j."1"

ISRENDAV0J1MUI

PARSIDUODA furničiaL ne bran
giai. Galima ir butą gauti už 4 
kambarius; rendos tik $15 j 
nesj.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Ųrafting, De- 
aigning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMARTN® 
COLLEGE,

2407 W. Madinon, Ckicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managei
mė

1721 S. Jefferson 
nuo 3 iki 6 po pi et

DIDELIS BARGENAS. Rakandai 
kaip nauji, pianas, console fonogra
fas, 2 miegamo kambario setai, mo- 
hair parloro setas, kaurai, liampa, 
paveikslai, sykiu ar dalimis.

Atsišaukite
1307 W. 55th St.

Noriu mainyti 2 fialų
muro namą ant biznio. Kurie tu
rite bizni dėl išmainymo kreipki
tės pas:

lygiečiai ir pašaliniai yra 
dalyvauti.

—Apšvietos Komitetas.

Dr-jos 
metinis 
dieny, 
s ve t 
po pietų. Viši nariai kviečiami 
silankytį. —Valdyba.

Lietuvos Ūkininko prieš- 
susirilikimas įvyks sekma- 

gruodžio 2L d., Meldažio 
2242 W. 23rd PI., lygiai 1 v.

_____ ________  L
Dr-stė Pažinties Lietuvių Ameri

koje turės priešmetinį susirinkimą 
nedėlioj, gruodžio 21 d., 1 vai. po 
pietų, Ą. Staniewicz svet., 46^5 S. 
Paulina st. Visi draugai turNbu- 

y i tinai pribūti, nes bus reikimu nau
ją valdyba dėl ateinančių metų ir 
via labai daug svarbių dalykų ap
tarimui. —John Michaels, pirm.tarimui. —John Michaels,

Liet. Teatr. Dr-stės šv. 
priešmetinis susirinkimas 
šeštadieny, gruodžio 20 d., 
vakare, i” 
32 pi 
privalo susirinkti, 
mas valdybos

Martino 
jvyks 

..., 7:30 v. 
šv. Jurgio parap. svetainėj, 
ir Auburn Avė. Visi nariai 

nes bus rinki- 
sekantiems melams 
—P. K., nut. rast.

PARDAVIMUI
A. Grigas

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

Ir mano žodis dėl 
Algis ir Giedrutė

Lietuviška Tautiška Draugystė 
Vienybė laikys priešmetinj susi
rinkimą 20 d. gruodžio, subatos 
vakare kai 6:30 vai., M. Meldažio 
svet., 2244 W. 23 PI. Visi nariai 
bukite susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų dėl apsvarstymo ir 
bus rinkimas valdybos 1925 me
tams. Taipgi bus rinkimas darbi
ninkų dėl baliaus. Kurie nariai ne
gavote atviručių — malonėsite per
mainyti antrašus. —Nut, rast.

(Tąsa)

Tiesa, po 
tolimesnis

buvo!
Bet ko veikalas reika‘ pastebiama ir nuo scenos.

(Bus daugiau)

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. • Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $51). Gražioj apielinkej'. 

6580 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

PARSIDUODA gerai įreng
tas ręsta u rantu s. Gera vieta 
geram žmogui. Biznis eįna ge
rai.

3103 S. Halsted St.

KAM yra reikalingas geras fla^ 
tas, hot water heat apšildomas, 
elektros šviesa ir kiti visi patogu
mai; ruimai 6 ir visi dideli.« Įlen
da .$65 už fialų. Taipgi randasi ir 
garažas. Kreipkitės pas savininką 
ant l.-mų lubų.

6605 So. Falrfield Avė.

RENDiA.! 6 kambarių flatas 
ant 2 lubų.

Kreipkitės ' ,
3214 So. Union AYe.

1 lubos

Pardavimui byčernė > 
labai pigiai; buČernė randasi Brigh- 
lon Parko apielinkėj. Mainysiu ant 
namo nepaisant apielinkės; atsi- 
š.'Aikit pas:

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

i i--------------------- :------------- ——»—

Brighton Parko Bergenas
PARSIDUODA 2 fialų nau

jas muro namas po 5 ir 6 kam
barius, karštu vandenili šildo
mas, namais neša 43% anl jū
sų, pipigų. Parduosiu už $13,000 
arba mainysiu amt bungalow 
nepaisant apielinkės. Reikale 
kreipkitės paŠ:

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮJ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbjniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal su tart j.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYSTĖS

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
DarbasTaukia su gera alga. Uždirb
kite ko] mokinatės .

MOLER BARBER CŲLLEGE 
105 So. Wells St.

Turiu tuojau parduoti

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
’ PASIRENDAVOJA moderniš

ki kambariai su ar be valgio, 
dėl vyrų arba moterų.

1158 S. Campbell Avė. 
Secoiid floor.

Savo $750 vertes grojiklj pianą, ge
rai žinomos firmos už $135, 90 rolių, 
benčius, cabinet ir dastatysiu į jusij 
namus dykai. Biskį pinigais, o kitus 
lengvais išmokėjimais.

2918 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI paprastas Kimball 
pianas, vartotas du metu; mokėjau 
$450, parduosiu už $95. Atsišaukit 
šią savaitę.

2247 Homer St.
Tel. Brune wkfk 4784

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Negirdėtas mainas
IŠSIMAINO 5 kambarių bunga- 

lovv; parduosiu pigiai arba mainy
siu anl loto; lotas turi būt Brigh- 
ton Parko apielinkėj. Atsišaukit 
pas;

F. G. Lucas & Go.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

Birutės Kalno Draugija laikys 
priešmetinį susirinkimą (gruodžio 
21 d., Urbono svet., 3338 Aubdrn 
Avė., lu30 po pietų. Visi draugai 
yra kviečiami atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba dėl 1925 m. Ku
rie užvilkote mėnesinius mokes
čius — užsimokėkite, idant galė
jus geriau knygas suvesti.

—>L. Klepsis, nut. rašt.

Tautiškos parapijos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 21, 12:30 
vai. po pietų, 35 St. ir Union Avė. 
Kviečiame visus susirinkti.

—Komitetas.

LSS. VIII Rajono ir Liet. Soc. J. 
Lyga sausio 4,1925 rengia šokius 
Meldažio salėj. Grieš Pociaus Jazz 
muzika.

Garfield 
draugijėlės

Komisija.

Park Lietuvių vaikų 
nariai būtinai ;

PAMOKOS
Pilietystės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos. 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

DETROITIEČIŲ ATYDA1
Išsirendavoja du kambariai ant 

East Side miesto dalies, visai arti 
prie Belle Island parko ir prie tos 
aoielinkės dirbtuvių. United States 
Tire, Garland Stove VVorks ir t. t. 
Gali gyventi pavieniais arba po du 
draugu; gah but su valgiu ar be 
valgio. Taipgi 'gali but ir ženota 
pora.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
1757 Towhsend Avė 

. DETROIT, Midi.

DIDELIS mūrinis, 2 Batų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. .Prospect 1364

RUIMAS remtai vienąm švariam, 
geram vaikinui, prie mažos šeimy
nos. Garu apšildomas, visad karš- 

- užlaikomas,las vanduo, švariai 
trečios lubos iš užpakalio. 

1922 Wilmot Avė.
Tel. Bronswick 4002 arba 

Boulevard 9663. Pusė bloko 
Milwaukee Avė. ir N. Oakley Avė.

JIESKO KAMBARIU

nuo

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuvė su 5 kambariais dėl 
gyvenimo. Graži viela dėl biznio. 
Renda pigi; visokių tautų apgy
venta; 3 metų lysas. Pirksit pigiai. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

710 W. 14th PI., Chicago, III.
PARSIDUODA geras pianas, ran

komis grasinamas. Pardavimo prie
žastis — vaikinas neturi kur lai
kyti, tai ir nori parduoti. Kreipki
tės Šitio adresu:

3326 S. Union Avė.
PARDAVIMUI skrybėlių dirbimo 

krautuvė. Turi but parduota labai 
pigiai iš priežasties mirimo, yra 
325 reguliarių kostumerių, krau
tuvė įsteigta per 12 metų, 4 gyve
nimo kambariai iš užpakalio.

1947 W. 35 St.
■ ■ - - . . ■ ............. r - -Z-------------------------------

PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwest Side, $200 įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 428.

BEKERNB ir namas pardavimui, 
didelė vieta dėl 3 darbininkų, ge
roje vietoje. Pardavimo priežast’s 
— turiu kita bekernę.

Fred Hussor
5403 So. Winchester Avė.

REIKALINGAS kambaris ap
šildomas, North West Side mies-

TURIU parduoti savo gražų; $275 
vertės Console Victrolą, su radio arm 
vartota tik 3 mėnesius, yra daug 
kordų, deimantinė adata $65.

2502 W. Division St.^ 
2nd fl.

Tel. Armitage 1981

re-

PARDAVIMUI nauja 4 kambarių 
cottage in Mt. Greenvvood. Kieto 
medžio grindys, garažas ir 1 akras 
žemės, galima tuojau 'gyventi, ka:- 
na $4,000, cash $1,000, kitus išmo
kėjimais.

Kiskaddon Realty Co. 
11047 Hale Avė.

Phone Beverly 0250

, , - .. .. . , , . atsilan-]to daly, geistina artil stritkariųkykite penktadieny į lavinimos su- ...
j sirinkimą, nes greitu laiku turėsi- unijos.

Ine koncertą, kuris įvyks gruodžio] Naujienos, 1739 S’. Halsted St.
28 d., 3720 W. Harrison St. 1

—Komitetas Bos 429

NEGIRDĖTAS BARGENAS; 2 fin
tų mūrinis namas^po 6 kambarius, 
elektra, gazas, maudynės. Naru s 

mas geras biznis. Gera vieta dėl i geresnis kaip naujas. Namas ran- 
grosernės. Savininkas eina lauk iš'dasi ant Emerald Avė., arti 38-tos 

gat. Kaina $6800, $1800 įnijokėti, li
kusius ant lengvų išrnokfljinni.

Tel. Engle^vood 8137 ''

PARDAVIMUI delikatesen, daro
mas geras biznis.
biznio, i
kambariai gyvenimui iš užpakalio.

parduosiu pigiai. Yra 4
2845 Wallace St. *

HUFFMAN
Pri ren giamo ji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos j labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis į Kolegiją i dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė).


